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H KONTROLI GOSPODARJENJA V ENODOBNIH GOZDOVIH 
Ing. Martin č -o k 1 (Lj.uhljana) 

Enodobni gozdovi tvorijo sicer manjši, toda še vedno pomembni del naših 
gozdov. Po inventarizaciji iz l. 1951 se njihova površina giblje okoli 100.000 ha, 
kar predstavlja 1/s naše gozdne površine. Sestavljajo jih v glavnem naravni sestoji 
in nasadi rdečega bora (Prekmurj~. Dravsko polje itd.), kraški nasadi črnega bora 
(Slovensko Primorje), nižinski smrekovi nasadi, smrekovi, bukovi in hrastovi 
ses.toji iz naplodnih sečenj {Pokljuka, Jelovica, Do·lenjska itd.), nasadi elcsot itd. 
čeprav je znaten del teh sestojev pred premeno v priro.dnejšo raznodohno obliko, 
ne smemo podcenjevati velike vloge, ki jo enodobni sestoji še vedn-o imajo v našem 
celotnem gozdnem in lesnem .gospodarstvu. Njihov pomen je še posebno velik v 
gospodarjenju z državnimi gozdovi, kamor '8pada večina nekdanji!) veleposestniških, 
pretežno enodobnih sestojev. 

Velika površina in v splošnem slabo stanje enodobnih gozdov nas silita k števil
nim gojitvenim in drugim ukrepom, s katerimi naj bi se dvignila njihova prodtlk
tivnos.t in izboljšala kvaliteta lesa. Spomnimo se samo nemajhne površine nered
<:enih ali slabo redčenih sestoj ev, ki jim doslej nismo· posvečali dovolj pozornosti; 
dalje skoraj čistih, po prirodi redkih borovih in hrastovih sestojev brez polnilnega 
sloja za zaščito tal rn zboljšanje kvalitete lesa, pa mnogih čistih smrekovih sesto
jev, kjer se z zakisavanjem tal vse bolj slabi rast gozda, zaradi tvorbe surovega 
humusa pa je ogroženo tudi naravno pomlajevanje gozda. Ne smemo pozabiti tudi 
velike površine morda že stoletja steijarjenih borovih in drugih gozdov s skrajno 
izb-panimi tierni in z izredno zanikrno rastjo, ki jih bodo mogli le temelji~[ gozdno
gojitveni posegi zopet privesti k njihovemu pravemu cilju, k čim večji in čim 
vrednejši proizvodnji lesa. 

Pred goj.itelja enodobnih gozdov so torej. postavljene velike in številne pa tudi 
hvaležne naloge. K njim bo pristopil s toliko večjim veseljem ter jih bo s toliko 
večjo vnemo in s toliko večjim uspehom reševal, kolikor prej in otipljiveje bo 
dognal, kako učinkujejo njegovi ukrepi. na sestoje in kako se ti v njegovih rokah 
razvijajo. Občasne kontrolne meritve, ki bi čim nazorneje pokazale kvantitativni 
in kvalitativni razvoj sestoja, bi mu bile v veliko pomoč in v spodbudo k Š·e 
večji prizadevnosti pri njegovem delu. Očitna je torej pot reba, da tudi v enodobne 
sestoje vpeljerno k<>ntrolo g<;>spodarjenja in da je ne omejimo samo na prebir.alne 
gozdove. . 

Vkljub velikim potrebam se kontrola gospodarjenja v enodobnih sestojih 
dos lej ni mogla uveljaviti, ker ni bilo ustr eznih metod, s katerimi bi jo bilo mogoče 
uspešno izvajati. Pogoji za izvajanje takšne kontrole so v enodobnih ~estojih, zlasti 
v mešanih, mnogo težji, kakor v prebiralnih. Principov kontrolne metode,. ki .so 
v rabi v prebiralnih gozd·ovih z več aH manj stalnimi krivuljami višin in lesnih 
mas, v enodobnih sestojih ne moremo uporabljati, ker se tu skozi debelinske 
stopnje ob vsaki inventari.zacij.i preliva drugačen material in imamo zato opravka 
s spreininjajočimi se krivuljami višin m lesnih mas. To zahteva vsakokratno 



n1erjenje vistn, ·iz tega pa izvirajo napake, ki ne dopuščajo primerjavo dveh 
zaporednih inventarizacij za ugotayljanje prirastka {možnost raznosmernih napak 
pri dveh zaporednih inventarizacijal1). Znanih je sicer več predlogov, kako naj bi 
s periodičnimi meritvami spremljali razvoj enodobnega sestaja, nobeden pa ne 
ustreza dovolj potrebam operativne taksacije. Velik napredek v tem pogledu pa 
pomenijo Kr en no ve tarife l. (enovhodne deblovnice), ki omogočajo ne 
samo najenostavnejša in najhitrejša inventarizacij-o enodobnih sestojev, temveč 
tudi najuspešnejše izvajanje kontrole g-o.s:podarjenja v teh gozdovih. 

Krennove tarife in njihova uporaba pri inventarizaciji gozdov 

Nastanek Krennovih tarif bomo najlaže razumeli r če si predočimo razvojno 
pot srednjega dr·evesa ~ o.zlroma srednje drevesne mase) nekega ses·toja po njegovih 
srednjih premerih. To pot bi lahko dobili z inventa.rizacijo sestaja pri različnih 
njegovih ·starosbih oziroma debelinah. če namreč pri vsaki inventarizaciji izraču
namo srednji premer in srednjo drevesno maso, si lahko narišemo krivuljo, ki nam 
za vsakokratni srednji premer sestaja pove tedanjo srednjo drevesno maso . Ko 
imamo to krivuljo, lalhko obratno za vsako poljubno dobo oziroma za vsak pO'Uubni 
srednji premer sestaja ugotovimo srednjo drevesno maso in preko nje lesno maso 
sestaja. V ta namen moramo poleg srednjega premera sestaja poznati samo še 
število drevja, oboje pa dobimo s premeritvijo (klupacijo) sestaja. Lesno ·maso 
ses1toja izračunamo tako, da razberemo iz naše krivulj ·e drevesno maso, ki pripada 
srednjemu premeru sestoja, to pa pomnožimo z ug·otovljenim številom drevja 
v sestoju. 

Tako dobljene podatke o srednjih drevesnih masah nekega sestaja smemo 
uporabljati tudi za -druge sestoje; to ·pa seveda samo tedaj, če se ti po boniteti 
oziroma po svojih višinah ne razlikujejo bistveno od višin matičnega sesto]a 
(za katerega je bila izdelana krivulja.). Zaradi tega bi bilo potrebno izdelati. 
takšne krivulje za različne bonitetne razrede, pa tudi za razne načine redčenj , 
če ti močneje vplivajo na potek naše krivulje. To delo pa je posredno Že opravljeno 
v donosnih tablicah. Te sicer ne prikazujejo razvoja sestoja po debelinskih stop
njih, marveč po starostnih, vendar je na njihovi podlagi mogoče izdelati krivulje 
srednjih drevesnih mas po srednjih premerih sestoja.2 Prav to delo je opravil 
tudi Kren n, vendar s to razllko, da je namesto petih bonitetnih razred.ov predvidd 
k tri razrede. S tem je sicer nekoliko pov~~al okvir srednjih višin sestaja, ~a 
katerega naj bi veljala posamezna boniteta, vendar se iz tega izviraj.oče napake 
še vedno giblj ejo v dovolj ozkem okviru od -6 do +6%. Primer tako sestavlje
nih tarif je prikazan v tabeli l. Takšne tarife so bile izdelane za smreko, bor, 
jelko, hrast, bukev, jelšo, jesen, topol in brezo in sicer po najnovejših nemških 
donosnih tablicah . Ostale drevesne vrste naj bi se po Krennovem predlogu obra
čunavale po najbolj so.rodnih vrstah in sicer takole: 

kot j ese n : rdeči hrast, brest, javor, oreh, platana, vrbe; 
kot brez a : robinija, gaber; 
kot hu ke v; lipp ; 
kot hrast : divji kostanj, divje sadno drevje, ·poljski brest ; 
kot bor : macesen, duglazijra, zeleni bor. 

1 K ITen n , K. Tarife zur Massen:berechnung v:·on Besta-nden (1948). Badi:s·che For&t~ 
liche Vers·ucnsan.stalt, Freih.ur,gjB.r., Fiir:s.tenbeTg.strasse 21. 

2 Po rtej poti je šd rtudi Suš te .r š ič p:ri ·izdeJavi •sVojih ta:biic za enomerne sestoje. 
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Srednji 
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Ta·b. l. lziv1eček i2 

Tar,ifa 
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N 
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N 
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v 
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,o 

4 

1,0'61 
0,947 
0,834 

1,150 
1,027 
0,903 

1,243 
1,109 
0,976 

1,341 
1,1.97 
1,053 

1,444 
1,289 
1,134 

1,551 
1,385 
1,218 

1,662 
l,486 
1,306 

1,777 
1,588 
1,397 

1,895 
1,692 
1,4'90 

,2 

5 

1,07·9 
0,963 
0,848 

1,169 
1,043 
0,918 

1,268 
1,127 
0,991 

1,362 
1,215 
1,069 

1,465 
1,308 
1,151 

1,573 
1,405 
1,236 

1,68.5 
1,506 
1,424 

1 ~801 
1,609 
1,416 

1,919 
1,714 
1,509 

,4 

6 

1,097 
0,97·9 
0,862 

1,187 
1,0"60 
0,932 

1,28·2 
1,144 
1,007 

1,382 
1,234 
1,085 

1,487 
1,327 . 
1,168 

1,595 
1,425 
1,253 

1,708 
1,527 
1,342 

1,824 
1,630 
1,4.34 

1,943 
1,735 
1,528 

Krennovlih •tarif za smreko 

6 

7 

1,114 
0,995 
0,875 

1,206 
1,076 
0,947 

1,302 
1,162 
1,022 

1,403 
1"252 
1,102 

1,508 
1,347 
1,184 

1,618 
1,446 
1,271 

1,731 
1,547 
1,361 

1,848 
1,650 
1,453 

1,968 
1,757 
1,54 7 

,8 

8 

1,132 
1,0'11 
0,889 

1,224 
1,093 
0,961 

1,321 
1,179 
1,038 

1,423 
1;271 
1,117 

1,530 
1,366 
1,201 

1,640 
1,466 
1,288 

1,754 
1,568 
1,379 

1,871 
1,671 
1,471 

1,992 
1,778' 
1,566 

Dodat. za 
drobnjavo 

% 

9 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

Pri inventarizaciji gozdov po teh tarifah je treba sestoj premeriti (izklupirati), 
izračunati srednjo temeljnico i'n njej pripadajoči srednji premer (na mm točno) 
ter z izmeritvij.o potrebnega števila drevesnih višin okoli· srednjega premera 
sestaja ugotoviti njegovo srednjo višino. S temi podatki lahko najdemo v Krenno
vih tarifah srednjo drevesno maso za naš sestoj. V ta namen poiščemo najprej 
naš srednji premer (stolpec 1), prečitamo ob nJem višinski okvir (stolpec 2) m 
ugotavirno, ali sodi naš sestoj po svoji srednji višini v srednji bonitetni razred 
(če rpade srednja višina v v1šins~i okv·ir) ali v višjega (če je srednja višina 
večja od zgornje meje višinskega okvira) ali pa v nižjega (če je srednja višina 
nižja od spodnje meje ~tega okvira). Glede na to poiščemo pod odgovarjajočim 
milimetrom našega srednjega premera tarif no vrednost {srednjo drevesn.o .maso) 
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v srednji, višji ali nižji tarifni vrsti. če tako najdeno tarifo pomnožimo s številom 
dreves v sestoju, dobimo iskano lesno maso sestoja. 

Vzemimo na primer, da smo s premeritvijo srnrekovega sestoja našteli 43.\) 
dreves , da so ta dala temeljnico 49,66 m2 ter da je torej srednja temeljnica sestoja 
49,11 : 433 = O, 114 7m2

, srednji .premer pa 38,2 cm. Srednja višina naj bo 29;0 m. 
Tarifo za ta sestoj j e treba iskati pri premeru 38 cm in sicer v nižji tarifni vrsti 
(N); ker je srednja višina sestoja nižja od spodnje meje v.išinskega okvira (34,.5 do 
30,1 m). Najdemo jo v stolpcu (,2), znaša pa 1,509 m 3 • Lesna masa sestaja je 
torej 1,509 X 43-' = 653 rn3 • 

V tarifah so izkazane vrednosti samo za premere s parnim številom milimetrov. 
Pri premerih, ki se končujejo z neparnim številom milimetrov, je treba vzeti sre
dino med obema sosednjima vrednostima za parne milimetre. če pade višina točno 
na mq~o višinskega okvira, je treba tari fno vrednost vselej vzeti iz nižje tarifne 
vrste. · 

Spodnja tarifna vrsta velja za enako širok višinski okvir kakor srednja (pri 
smreki 32 cm torej n. pr. za okvir 27-23 m). Če je višinska rast sestoja tako slaba, 
da srednja višina ne dosega .spodnje meje višinskega okvira za nižjo tarifno vrsto 
(N), je treba vzeti tarifo, ki je za 24% nižja od srednje tarife (pri premeru 32,0 
n. pr. 1,109 X 0,76 = 0.843 m 3

). Podobno je treba postopati tudi tedaj. če srednja 
višina sestoja zaradi izredne višinske rasti presega gornjo mejo višinskega okvira 
za višjo tarifno vrsto. 

V mešanih se.stojih obra·Čunamo na opisani način vsako drevesno vrsto zase, 
v kolikor je zaradi njenega majhnega deleža ne kaže priključiti najbolj sorodni 
drevesni vrsti. 

če nas poleg debeljave .(nad 7 cm debelega lesa) zanima tudi drobnjava 
(manj kakor 7 cm debel les) oziroma drevesnina (celotna lesna masa sestoja) . 
poiščemo v zadnjem stolpcu tabe~e odstotek, za katerega je treba debeljavo pove
čati, da dobimo celotno lesno maso sestoja. V našem primeru bo drobnjava 
merila 653 X 0,12 =78m3 , celotna lesna masa sestoja pa 653 + 78 (ali 653 X l, l. 2) = 

= 731 m:1. 

Slaba stran Krennovih tarif je, da nam ne dajo lesne rnas·e razčlenjene po 
debelinskih stopnjah o.ziroma razredih. Vendar dosti ne grešimo, če s temj tarifarn i 
dobljena celotno lesno maso porazdelimo med posamezne debelins.ke razrede 
v sorazmerju z njihovimi temeljnicami. 

Višinski okvi.r v tabelah velja, strogo vzeto, samo za srednje višine po Loreye
vem obrazen (aritmetična sredina srednj ih višin petih enako velikih temeljničnih 
ali številčnih razredov), po katerem so bile izračunane tudi srednje višine sestojev 
pri sestavljanju donosnih tablic. Vendar tol ikšna točnost ni potrebna in se zado
voijujemo z višino drevja srednjega premera. še v.eč. Da se po izračunanju sred
Bjega premera zaradi izmeritve ·srednje višine ne vračamo zopet nazaj v sestoj. lahko 
na terenu le približno ocenimo srednji premer sestaja, izmerimo na nekoliko 
dPevesih približno tega premera drevesne višine in nato drevesa premerimo (izldu
piramo). Iz dobljenih podatkov izračunamo doma srednj,i premer in srednjo višino 
merjenega drevja, v tarifah pa poiščemo ustrezno tarif.no vrsto , ki jo najd·emo 
ob tem pomožnem premeru. Tako s.i moramo pomagati vselej, kadar v sestoju 
sploh ni drevja ustreznih debelin in srednje višine z direktnim merjenjem sploh 
ne bi mogli dobiti. 

Točnost .inventarizacije enodobnih sestojev po t~h ~tarifah je (po Krennu) ista 
kakor pri inventarizaciji po deblovnicah, giblje pa se v mejah od - 6°/o do +6°/o. 
Pni posameznih sestojih more (kakor metoda deblovnic) do$eČi tudi razliko do 
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l4lf0 . in zato ne prva ne druga metoda nista uporabni za prodajo stoječega lesa, 
za kar pride v .poštev samo metoda moddnih dreves. V tabeli 2 je navedenih 
nekaj primerov, ki kažejo, koliko se dobljeni rezultati inventarizacij:e po Krenno
vih tarifah razlikujejo od rezultatov po drugih načinih (modelna drevesa, deblov
nice) . 

Ploskev L esna nr-aiSa (ma) po 
RazJtlka 

št. o ~z:natba 
mod. de bl •tar. % 
d.rev. 

14 Jelovica, o,dd . 32, jeJ.ka 209 203 -2,9 
·Srn reka 290 285 -1,7 

17 ] elovica, .od d. 14, jell<:a 585 563 -3,8 

19 Jdovica, .o·dd. 18, s mr eka 631 635 - ~· 0,6 

jelka 99 96 -3,0 
22 Jelovica, <>dd. 12, srn reka 633 643 +1,6 
23 Jdovica, odd. 12, smTeika 710 726 +2,3 
38 .Pokljuka, ·o,dd. 49-b, ~mrclca 7-42 754 +1,6 
43 Po~ljuka, o·dd. 54f, •s mr eka 676 618 -8,6 
46 Pokljwka, odd. 85b, srn reka 597 588 ~1 ,5 

151 šumik (P.oh.), ze.leni b.o·r 196 214 +9,2 
srn reka 103 94 -8,7 

156 Sumi k (Foh.), .s mre ka 251 262 +3,6 

T~·b. 2 . . .Pnimerjava lesnih mas po modelnih drevesih in ,deblovnicah z lesnimi ma,sami 
poo Krennovih ·tari.fah z nekaterih .raziskova:lnih ploskev Ins:ti·tuta za gozdno in lesno g"OS'pO
darstvo S1orvenije. 

Kontrola gospodarjenja po Krennovih tarifah 

Velika prednost Krennovih tarif je, da pri ponovnih inventarizacijah ni treba 
vnovič meriti višine. Z veliko gotovostjo smemo namreč pričakovati, da se bo 
sestoj dolgo dobo razvijal po prvič določeni tarifni vrsti (srednji, vi1Šji, nižji). 
Pri ponovnih inventarizacijah smemo torej tarifo vzeti iz iste tarifne vrste, iz 
katere smo jo vzeli pri prejšnji inventarizaciji, ne da bi se nam bilo treba s ponov
nimi meritvami višin prepričati, ali še spada v to tarifno vrsto ali ne. 

Prav ta okolnost pa usposablja Krennove tarife tudi za izvajanje kontrole 
gospodarjenja v enodobnih sestojih. Pri izračunavanju lesnih mas na podlagi teh 
tarif se pojavijo namreč samo istosmerne napake, in sicer napake v pozitivni smeri, 
če se dejanska srednja višina sestoja giblje v spodnji polovici višinskega okvira, 
ali pa napake v negativni smeri, če se srednja višina sestoja giblje v gornji polo
vici tega okvira. Glede na to, da se morejo torej pri dveh zaporednih inventari
zacijah pojaviti samo istosmerne napake, moremo tako dobljeni lesni masi med 
seboj primerjati in izračunati prirastek po kontrolni metodi. Prirastek za dobo 
med dvema inventarizacijama (V') dobimo po običajnem obrazcu za kontrolno 
metodo: 

kjer pomeni: 

V n lesno maso pri drugi inventarizaciji (konec periode n let), 
V0 lesno maso pri prvi inventarizaciji (v začetku periode), 
J med obema inventarizacijama izkoriščeno lesno maso. 
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Pri tem moramo ug·otciviti lesno maso pri drugi inventarizaciji na isti nacm 
kakor pri prvi, ·Se pravi, premeriti (izklupira6) sestoj, izračuna•ti srednjo temeljnico 
in sr·ednji premer ter poiskati odgovarjajočo tarifo 1(srednjo drevesno maso} v isti 
tarifni vrsti (srednji, višji ali nižji), iz katere je bila vzeta pri prejšnji inventari
zaciji. Na isti način moramo izračunati tudi izkoriščeno lesno maso, zaradi česar 
m·oramo za sečnjo odkazano drevje redno premeriti in evidentirati. 

Vzemimo zapri mer, da smo naš smrekov sestoj čez 5 iet ponovno premerili, 
da smo pri tem našteli 425 dreves s temeljnico 50,15 m2 in da znaša torej srednja 
temelj nica O, 1180 m2 , srednji premer pa 38,8 cm. Glede na to je srednja drevesna 
masa (po nižji tarifni vrsti kakor prej) 1,566 m3

, lesna masa sestoja pa 1,566 X 
X 425 = 665m3 • če smo med obema ~nventarizacijama izkorist·ili 8 dreves z lesno 
maso 12m3, znaša .pr.irastek za dobo 5 let 665-653 + 12 = 24m3

, povprečni letni 
prirastek pa 24 : 5 = 4,8 m8 • • 

Točnost ugotavljanja prirastka po teh tarifah je večja od 1070 ' in more samo 
pri zelo slabih pogojih (zelo majhen prirastek) pasti na 20 °/o. Prirastek ugotav
ljamo samo za debeljavo, ne pa tu4i za d'revesnino, ker podatki za drobnjavo (po 
navedbi avtorja tarif) niso dovoij zanesljivi. 

Deb. 
st-op. 

cm 

12,5 
17,5 
22 ,5 
27,5 
32,5 
31,5 
42,5 
47,5 
52.5 
57,5 
62,5 
67 ,5 

Tarifa 

2 

0,11 
0,28 
0,:10 
0,7·8 
1,13 
1,53 
1,9·8 
2,46 
2,94 
3,44 
3 ,94 
4,44 

PriraSltck 
pri •zdebehtvi za 

5 cm 1 cm 

3 

0,17 
0,22 
0,-28 
0,35 
0,40 
0,45 
0,48 
0.48 
0,50 
0,50 
0,50 

4 

0,039 
0.050 
0,063 
0,075 
0,085 
0,093 
0,096 
0,098 
0,100 
0,100 

Letni 
de'bel 

pri
ras.tek 

om 

5 

0,066 
0,098 
0,130 
0,163 
0,195 
0,228 
0,260 
0,292 
0,325 
0,359 

Le.tni 
pri

rastek 
drevesa 

6 

0,0006 
{),0049 
0,0082 
0,0122 
0,0166 
0,0212 
0,0249 
0,0286 
0,0325 
0,0359 

število 
dre-ves 

n 

7 

3 
11 
34 
72 
86 
70 
44 
30 
12 
2 

Lelmi 
prirastek 

de'bel. 
~Si'op. 

8 

0,00 
0,05 
0,28 
0,87 
1,42 
1,48 
1,10 
0,86 
0,39 
0,07 

364 6,52 

Ta.b. 3. Raziskovalna p-loskev št. 19 (Jelovica , odd. 18) , smreka. Izračunavanje pn
ra.stka po Meyerjevi ta·rif.no-diferenčni metodi. 

V ostalem veljajo za to metodo ista pravila kakor za kontrolno metodo v pre
biralnih sestojih. Tudi tu morajo biti oddelki trajni ter veliki najmanj 5 ha. 
Razdobje med dvema inventarizacijama ne sme biti manjše od 5 let, pa tudi ne 
daljše od 10 let. Drevje merimo po možnosti že od 1 O cm navzgor. Meritveno 
(klupacijsko) točko označujemo na deblu na trajen način s kratko vodoravno ali 
navpično črtico { v tem primeru j.e meritvena točka vrh črtice), napravljena s stru
gom, pri tanki skorji pa s stalno oljnato barvo. Za sečnjo odkazano drevje je 
treba redno premeriti zaradi izračunavanja njegove lesne mase po Krennovih 
tarifah. V mladih sestojih, ki jih ne premerimo v celoti, izločimo najmanj 0,5 ha 
vel.ike ploskve ali posamez,ne oddelke oziroma odseke in izvajamo kontrolo samo 
na teh odbranih površinah. 



Napredno gozdno gosp·odarstvo se že zdavnaj ne zadovoljuje več zgolj s kon
trolo prirastka po količini, temveč zahteva tudi kontrolo kvalitativnega razvoj'a 
sesteja, na katero je mogoČ·e zlasti v enodobnih sestojih močno vplivati . Tako je 
Arnsw~ldt izdelal in uvedel posebno metodo za vrednostno kontrolo, ki naj bi se 
po njegovem predlogu izvajala v enodobnih sestojih nekako od 80 let starosti 
dalje. Pri tej metodi se ob premeritvi sestaja razvFsti drevje po kvaliteti debla na 
dolžini 6 m na 3 kvalitetne razrede in sicer v razred A, B in C nem~kih uzanc za 
trgovanje z iesom (HOMA). Spreminjanje razmerja teh treh kvalitetnih razredov, 
izraženega v temeljnicah, kaže razvoj sestaja po kvaliteti. Lo et s c h predlaga 
delitev drevja vsaj na tele kvalitetne razrede: a) zdrav les brez tehničnih napak, 
b) zdrav les s tehničnimi napakami, c) bolan les. ·Podobna vrednostna kontrola 
bi bila potrebna tudi pri naših vsaj najbolj, kvalitetnih enodobnih sestojih, ker bi 
nam pokazovaia \lSpeh naših prizadevanj v smeri izbolj-šanja kvalitete debel in 
nakazo-vala smernice za bodoče delo. 

Merjenje prirastka za prvo ureditveno dobo 

Kakor pri urejanju prebiralnih go·zdov po kontrolni metodi, tako moramo 
tudi pri uvajanju kontrolne metode v enodobne sestoje prirastek za prvo uredit
verio dobo neposredno izmeriti. Med raznimi metodami merjenja prirastka v eno
dobnih ses-tojih pa zasluži posebno pozornost Meyer je va tarif no-d 1! fe
re n čna met oda, ki se na področju urejevanja. gozdov vedno bolj uveljavlja. 
Način izračunavanja prirastka po tej metodi je razviden iz tabele 3. Zaradi nje
nega boljšega razumevanja pa se mi zdi potrebno, podati ~e nekaj pojasn-il k posa
meznim stolpcern tabele. V 2. stolpcu tabele za izračunavanje prirastka po Meyer
jevi tarifno-diferenčni metodi so vnešene lesne mase ali tarife iz krajevnih 
deblovnic. Razlika med dvema sosednjima tarifama (stolpec 3) predstavlja pri
rastek srednjega drevesa debelinske stopnje pri zdebditvi za 5 cm in to gornja 
za nazaj, spodnja pa za naprej. S širino debelinske stopnje (t. j. s 5) deljena 
aritmetična sredina obeh vrednosti da s edan j i prirast·ek srednj·ega drevesa pri 
zdebelitvi za 1 cm (stolpec 4}. Do njega pridemo, če obe sosednji vrednosti iz 
stolpca 3 seštejemo in delimo z 10. Tako izračunani prirastek pri z,debelitvi za 1 cm 
pomnožimo z letno zdebelitvijo oziroma z letnim debelinskim prirastkom v centi·
metrih (stolpec 5), s čimer dobimo letni prirastek srednjega drevesa v debelinski 
stopnji (stolpec 6). S številom dreves (stolpec 7) pomnoženi prirastek srednjega 
dreve~a v debelinski stopnji da letni prirastek debelinske stopnje (stolpec 8). Kot 
debelinski prirastek (stolpec 5) se pri tej metodi jemlj·e povprečni prirastek za 
dobo najmanj 5 in največ lO let nazaj, upošteva se pa pri oni debelinski stopnji, 
na katere drevju je bil merjen. 

Pri drevesnih vrstah z debelo skorjo, kakor so n. pr. bor, duglazija, macesen 
itd., se pri točnih meritvah upošteva tudi debelinski priraste k na s k o r j i. 
V ta namen s posebnim postopkom izračunamo .razmerje med premeri s skorjo (D) 
in premeri brez skorje (d) ali faktor (c) ter z njim pomnožimo na običajen način 
ugotovljene debelinske prirastke ali končni lesni prirastek. Pri meritvah v Nemčiji 
so bili za posamezne drevesne vrste ugotovljeni file faktorji (c): smr·eka 1,050, 
jelka 1,063, bor 1,119, bukev 1,,023. Ti faktorji se precej ujemajo s faktorji, 
ugotovljenimi na naših raziskovalnih ploskvah in jih lahko tudi pri nas upo
rabljamo. 

Da bi preverili uporabljivost Krennovih tarif za "Ugotavljanje prirastka. v na
ših enodobnih gozdovih, je bila izvedena primerjava med prirastki, ki so bili 
ugotovljeni po Krennovih tarifah, in med onimi po pravkar opisani Meyerjevi 
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tarifno-diferenčni metodi. V ta namen smo se poslužili podatkov z raziskovalnih 
ploskev Instit:1ta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, ki so bile po preteku 
5 let ponovno premerjene. Debelinski prirastki na teh pfoskvah so bili dognani 
s primerjavo obeh premeritev (klupacij) po nekoliko modificirani Prodanovi 
diferenčni metodi, nat,o pa numerično izravnani. V račun so bila v,zeta le ona 
drevesa iz prve meritve, ki so bila tudi pri drugi meritvi še na ploskvah. Ker nam 
po kontrolni metodi izračunani prirastek daje povprečje za preteklo obdobje, je 
bil tudi prirastek po tarifno-diferenčni metodi izračunan za začetek in za konec 
obdobja; za primerjavo s kontrolno metodo pa je bila vzeta · aritmetična sredina 
obeh vrednosti. 

Pri primerjavi tako dobljenih prirastkov po tarifno-diferenčni metodi s pri
rastki po kontrolni metodi z uporabo Krennovih tarif se je pokazalo, da daje 
poslednja redno nekoliko višje rezultate kakor ta·rifno-diferenčna metoda ter da 
gre po vsej verjetnosti za sistematsko napako ene ali druge metode v tej ali oni 
smeri.* Glede na teoretsko zasnovo Mey·erj,eve tarifno-diferenčne metode pa je 
treba napako pripisati le-tej metodi. Po predpostavki za to metodo naj bi namreč. 
po·dobnq kakor pri prebiralnih sestoj,ih, tud:i pri enodobnih sestojih krivulja lesnih 
mas kazala ne samo trenutno stanje (trenutne drevesne lesne mase) v posameznih 
debelinskih stopnjah, marveč tudi njihove razvojne stopnje {drevesne lesne mase 
v preteklosti in bodočnosti). Tako naj bi n. pr. drevo s premerom 17,5 cm imeio 
v preteklosti, ko je bilo debelo 12,5 cm, isto lesno maso kakor jo ima danes 12,5 cm 
debelo drev,o, medtem ko naj bi v bodočnosti, ko bo debelo 22,5 cm, merilo prav 
toliko, kolikor meri danes 22,5 cm debelo drevo. Ta predpostavka pa ne drži popol
noma, kajti pri enodohnih se·!ltojih nimamo opravka s krivuljami (viš.in, lesnih 
mas),- ki bi se od inventarizacije do inventarizacije le podaljševale v desno, tem
več s krivuljami, ki se pri vsakt inventarizaciji pomaknejo nekoliko navzgor in 
v desno {slika 1). Glede na to je danes 17,5 cm debelo drevo pri debelini 12.5 cm 
merilo nekaj manj kakor kaže sedanja krivulja lesnih mas {krivulja II), ke je 
treba takratno lesno maso tega drevesa iskati na nižji, iz prejšnje dobe izvirajoči 
krivulji lesnih mas (krivulja 1). Nasprotno pa bo to drevo pri zdebelitvi na 22,5 cm 
merilo več kot kaže sedanja krivulja lesnih mas, ker je treba njegovo lesno maso 
pri tej debdini iskati na višji krivulji iz.za bodoče dobe, ko bo to drevo doseglo 
debelina 22,5 cm {krivulja lii). Pri zdebelitvi od 12,5 cm na 17,5 cm je torej drevo 
s premerom 17,5 ern ustvarilo nekoliko večji prirastek kakor pa ga predpostavlja 
tarl.fno-diferenčna metoda. Prav tako bo to drevo tudi v bodočnosti pri zdebelitvi 
C)d 17,5 cm na 22,5 cm ustvarilo nekaj večji prirastek od onega, ki ga upošteva 
omenjena metoda. To je tudi razlog, zakaj daje tarifno-diferen~na metoda pri 
enodobnih sestojih nekaj nižje rezultate od kontrolne metode po Krennovih 
tarifah. 

Glede na prednje bi bilo pravilneje j.emati tarifne vrednosti za tarifno-dife
renčno metodo ne iz (položnejših) statičnih, temveč iz (strmejših) razvojnih ali, 
dinamičnih krivulj (sl. 1.), po katerih so bile n. pr. sestavljene Krennove tarife. 
Te tarife pa veljajo samo za sestoj kot celoto. Nastane pa vprašanje, ali ne bi 
bilo možno za. potrebe ugotavljanja prirastka obravnavati drevje vsake debelinske 
stopnje kot sestoj zase in uporabljati Krennove tarife ne le za sestoj kot celoto, 
temveč tudi za vsako debelinsko stopnjo posebej. Seveda bi v tem primeru mogle 
za različne debelinske stopnje veljati tudi različne tarifne vrste (višja, srednja, 
nižja). Po vsej verjetnosti bi bile te pri nižjih debelinskih stopnjah z vitkim, 
utesnjenim drevjem višje (večja višina pri isti debelini drevja); pri višjih debelin-

,., T·o v,praš.anj,e bo· po-dr:obncjše •obdelano v posebni razpravi. 
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skih stopnjah z bolj košatim drevjem pa mzJe (manjša vtsma pri isti debelini 
drevja). ·Pri izračunavanju prirastka po tarifno-diferenčni metodi z uporabo
Krennovih tarif v tem smislu bi bilo potrebno izdelati na podlagi Krer:movih 
tablic lestvice tarif za 5 centimeterske debelinske stopnje (za premere 12,5 cm, 
17,5 cm itd.) in to za razne tarifne vrste (višja, srednja, nižja), ugotoviti za vsako
debelinsko stopnjo tarifno vrsto, pač glede na višino drevja v debelinski stopnji, 
ter jemati tarife za izračunavanje tarifnih diferenc iz tarifne lestvice za ono· 
tarifne vrsto (višjo, srednjo, nižjo), ki ustreza višini drevja v debelinski stopnji ~ 
To pa bi sicer preprosto tarifnn-rliferenčno metodo dokaj zapletlo. 

b 
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Sl. l. Pomikanje višinskih krivulj (levo) in krivulj lesnih mas (desno) od inven.tari1zacije d-() 
lnventa.rizacije (l-III statične krivulje, ·dinamična k,rivu1ja Čr.tlkana) 

Pri iskanju načinov, kako poenostaviti uporabo Krennovih tarif za izračuna
vanje prirastka po tarifno-diferenčni metodi, so bile med drugim tako dobljene 
tarifne diference oziroma iz njih izračunani prirastki pri zdebelitvi za 1 cm pre
računani tudi v odstotke v odnosu do pripadajočih tarif. Pri tem se je izkazalo , 
da so si ti odstotni prirastki za isto debelinsko stopnjo povsem enaki, ne glede na 
to, za kakšno tarifno lestvico in s tem za kakšno tarifne vrsto Krennovih tarif 
gre. To pomeni, ela višina drevja ne vpliva na višino teh odstotkov ter da so ti 
vselej isti brez ozira na boniteto in starost sestaja (različne višine drevja istih 
debelinskih stopenj pri različni starosti sestaja). še več , celo različne drevesne vrste 
kažejo pri istih debelinah drevja skoraj povsem iste odstotke. Ta ugotovitev dopu
šča možnost izračunanja enotnih odstotnih prirastkov pri zdebelitvi za 1 cm, ki bi 
veljali ne samo za višine dr.evja ter s tem za vse bonitete in starosti sestojev, 
temveč tudi za vse drevesne vrste. To je bilo tudi storjeno in sicer na načln, kot 
ga prikazu}eta tabeli 4 in 5. 

V tabeli :l je prikazano izračunavanje odstotnih prirastkov pri zdebelitvi za 
1 cm ali - kakor bi jih mogli imenovati - tarif no-di fe renč ni_ h o cl
st o tk o v in sicer za smreko. Najprej je bila .sestavljena tarifna lestvic~, za 
srednjo tarifno vrsto Krennovih tarif (stolpec 2). Na podlagi te tarifne lestvi·ce 
so bile na že opisani način izračunane tarifne diference (stolpec 3) ter prirastki 
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·drevesa pri zdebelitvi za i cm (stolpec 4). Tri prirastki so bili grafično izravnani, 
i.zravnane vrednosti pa so bile vnešene v stolpec 5. S tem, da smo te izravnane 
prirastke izrazili v odstotkih tarif za pripadajočo debelinsko stopnjo, smo končno 
dobili iskane tarifno-diferenčne o"dstotke .(stolpec 6). Na podoben način so bili 
'izračunani tudi tarifno-diferenčni odstotki za ostale drevesne vrste. 

Deb. Tarifa S 
P·rirastek d11evesa pri .zdebelitvi za: 

Sem 1 cm stop. ?'O K1rennu 
neizravnan j2l!avnan 

cm m3 m3 m3 m3 % 
2 3 4 5 6 

12,5 0,082 0,146 17,5 0,228 0,0374 0,0374 16,4 
~~.5 0,456 0,228 0,0538 0,0538 11 ,S 0,310 27,5 0,766 

0,387 
0,0697 0,0697 9,1 

32,5 1,153 0,0874 0,0874 7,6 
37,5 1,640 0,487 0,1057 0,1057 6,4 
42,5 2;210 0,570 0,1222 0,1222 5,5 
47,5 2,862 0,652 0,1375 0,1385 4,8 
52,5 3.585 0,723 0,1533 0,1533 4,2 
57,5 4,395 0,810 0,1659 0,164.5 3,7 
62,5 5,244 0,849 0,1717 0,1730 3,3 
67 ,5 ·6,112 0,868 0,1802 0,1802 3,0 
72,5 7,D46 0,934 

Tab. 4. lrz:m~unavanje tarif.no-diferenčnih o·ds·totko.v za smreko po Meyer- jevi ta·rifno-
diferenčni met()di in KrennoiVih ;t.a.nifah. 

Tabela 5 nam ponazoruje na prednji način izračunane tarifno-diferenčne od
stotke za razne drevesne vrste, V 8. stolpcu te tabele so izkazani povprečni tarifno
diferenčni odstotki za upoštevane drevesne vrste. Ti odstotki, nanešeni na diagram, 
tvorij.o praviino potekajočo krivuljo (sEka 2), zato ni bila potrebna njihova izrav-

Debelinska Ta-rifmo-diferenčni odstotki po: Biol-
-~pnja K,rennovih t-:nifah leyevih 

cm ŠL s mr eka jeilika hor bukev hrast p<wprečno tarif. 

2 3 4 5 6 ~ 8 9 

12,5 3 22;5 16,5 
17,5 4 16,4 16,5 16,4 16,9· 15,8 16,4 12,7 
22,5 5 11,8 12,1 12,2 12,4 11,6 12',0 10,3 
27,5 6 9,1 9,4 9,6 9,6 9,2 9,4 9,0 
32,5. 7 7,6 7,5 7,9 7,8 7,6 7,7 7,9 
37,5 8 6,4 6,2 6,4 6,6 6,4 6,4 6,6 
42,5 9 5,5 5,1 5,3 5,7 5,5 5,4 5,6 
47,5 10 4,8 4,3 4,6 4,9 4,9 4,7 4,8 
52,5 11 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,2 
57,5 12 3, 7 3,4 4,0 .3,9 3,7 3,7 
62,5 13 3,3 3,0 3,5 3,3 .3,3 
67,5 14 3,0 2,7 3,2 3,0 3,0 
72,5 15 2,7 2,7 
77,5 16 2,5 2,5 

Trab. 5. Tarifno-di.feTenčni 10dstotki po Krennov.ih ota.rifah (za enod·obne go:bd-ove) in po 
B.iolleyev.ih •tarifah (.za rp rehiTa lne gozdove). 
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oava. Veljajo za enodobne sestoje, za vse bonitete in starosti s·estojev ter za vse 
upo~tev.ane drevesne vrste, saj so pri različnih višinah drevja, kakor smo videli, 
povsem isti, pri različnih drevesnih vrstah pa obstojajo nekoliko večje razlike 
samo v visokih, ponavadi malo zastopanih debelinskih stopnjah.. 

V isti tabeli (stolpec 9), so zaradi primerjave s temi tarifno-diferenčnimi 
odstotki za enodobne sestoje izkazani tudi tarifno-diferenčni odstotki za prebiralne 
gozdove, ki so bili izračunani na podo·ben način, vendar s to razliko, da so bile 
kot osnova v,zete Biolleyeve tarife. K~kor vi,dimo, nasto,pajo nekoliko večje razlike 
med odstotki za enodobne in prebiralne gozdove samo v nižjih, po lesni masi slabo 
zastopanih debelinskih stopnjah. Pri višjih debelinskih stopnjah, ki so glavni 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

St.Z. ~~IVU!]~ nUif~O· ]lfUIU.ČUUI ODSTOHOV DO UltllUOVIU 
nllfJUI Z~ UO!Oillr S[ STOJI ClOUD, IZVltCrUll) lU lO Bl~ill
ltVI~ H11fUU ZO lUIIUDUII ~rsTOJI <ČIUUUa> 

nosilec prirastka, pa med obojimi odstotki ni večjih razlik. Razlike v nižjih debe
linskih stopnjah ustrezajo različnemu razmerju med debelinskim in višinskim p.ri
rastkom. Nižj,e debelinske stopnje tvori pri prebiralnih sestojih mlado, pri eno
dobnih pa utesnjena drevje, ki za razliko od mladega drevja v prebiralnih sestojih 
prirašča predvsem v višino in s tem dviga tudi odstotni tarifno-diferenčni pri
rastek. Pri tarifno-diferenčnih odstotkih za prebiralne gozdove se pojavlja tudi 
vzbokiina sredi krivulje ~(slika 2), ki je značilna za vse krivulje prebiralnih gozdov 
in dokazuj,e dvojni potek rasti drevja v prebiralnih sestojih. 

Uporaba tako izračunanih tarifno-diferenčnih odstotkov pri izračunavanju 
prirastka je zelo enostavna, prikazana pa je v tabeli 6. Pri tem načrnu pomnožimo 
tarifno-diferenčni odstotek (stolpec 3) z letnim debelinskim prirastkom v centi
metrih (stolpec 2), s čimer dobimo odstotek letnega prirastka (stolpec 4). S tem 
odstotkom pomnožena lesna masa debelinske stopnje (stolpec 5) da letni prirastek 
debelinske stopnje .(stolpec 6). Kot debelinski pri.rq.stek neke debelinske stopnje 
jemljemo pri tej metodi prirastek, ki je bil ugotovljen na drevju te debelinske 
stopnje. 
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S temi enotnimi tarifno-diferenčnimi odstotki izračunani prirastki na raznih 
raziskovalnih ploskvah Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije se prav 
dobro ujemajo s prirastki, ki so bili dognani po kontrolni metodi s Krennovimi 
tarifami. V danem primeru ·(raziskovalna ploskev 19, tabela 6) je n. pr. kontrolna 
metoda dala tele rezultate: 

Ca·s Št. Temdj~ Srednji Srednja Ta.f.ifna Ta.rifa Le5na 
meliitve dreves nica premer višina V•rsta ma(sa 

---- --------

XI. 1948 364 44,84 39,6 N 1,644 598 
v. 1954 364 47,10 40,6 29,5 N 1,744 635 

Prirastek: 635-598 = 37 : 5 (vegetacij~skih let) = 7,40 m 3
. Po opisani metodi iz

tačunani prirastek (konec periode: 7,77 rn 3) je samo za 5,0:10 ' višji od prirastka po 
kontrolni metodi, medtem ko je prir.astek (prav tako konec periode) po izvirni 
Meyerjevi tarifno-diferenčni metodi .(6,52 m 3

) za celih ll,9% nižji od onega, ki ga 
izkazuje kontrolna metoda. Razlika med obema metodama je še bolj očitna, če 
izračunamo prirastke sredi periode in jih primerjamo s prirastkom po kontrolni 
metodi. Tako je prirastek po metodi tarifno-diferenčnih odstotkov sredi periode 
(7 ,57 m3) samo za 2,3% večji od prirastka po kontrolni metodi, medtem ko je 
prirastek po Meyerjevi tarifno-diferenčni metodi sredi periode (6,39 m3 ) za celih 
13,6% nižji od prirastka po kontrolni metodi. 

Opisana metoda tarifno-diferenčnih odstotkov se ne odlikuje samo po real
nejših rezultatih, temveč tudi po še nadalje poenostavljenem izračunavanju pri
rastka. Enotni tarifno-diferenčni odstotki dopuščajo tudi sestavo posebnih tablic, 
iz katerih bi bilo mogoče za različne debelinske prirastke naravnost čitati tarifno
diferenčne odstotke. Glede na lahko izračunavanje prirastka pri uporabi lo.garit
mičnega računala pa takšne tablice ne bi predstavljale posebnega poenostavljenja, 
hkrati pa bi zahtevale razvrstitev debelinskih prirastkov v širše ali ožje s.topnje 
in s tem zaokroževanja, ki bi mogla biti v škodo točnosti. Nadaljnja prednost te 

Debel. Letni Tarif no- Ods,botek 
Lesna Letni 

sto,pnja debel difercnčni letnega prt•rastek prirastek od.s.totek prirastka masa 
------ ----

cm cm % % xn3 m3 
- ·--·-- ------

2 3 4 5 6 

17,5 0,066 16,4 1,08 0,8 0,01 
22,5 0,098 12,0 1,18 5,6 0,07 
27.5 0,130 9.4 1,22 27,8 0,34 
32,5 0,163 7,7 1,25 83,0 1,04 
.37,5 0,195 6,4 1,25 131,5 1,64 
42,5 0,228 5.4 1,23 138,3 1,70 
4 7,5 0,260 4,7 1,22 107,9 1,32 
52,5 0,292 4,2 1,22 87,3 1,07 
57,5 0,325 3,7 1,20 41,0 0,49 
62 ,5 0,359 3,3 1,18 7,7 0,09 

------------------------------
1,23 630,9 7,i7 

Tab. 6. Raziskovalna ploskev Št. 19 (Jelov.ica, ·odd. 18) , srn reka. Izračunavanje pri-
rastka z enotnimi tarifno-diferenčnimi odstotki. 
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metode je tudi v tem, da kaže prirastke po debelinskih stopnjah ne samo v njihovih 
absolutnih, temveč tudi v relativnih, odstotnih vrednostih, ki so nakazovalec efek-. 
tivnosti priraščanja in podlaga za razne ekonomske račune. 

Kljub omenjeni negativni sistematični napaki pri izračunavanju prirastka 
v enodobnih sestoj ih, ostaja Meyerjeva tarifno-diferenčna metoda še vedno ena 
izmed najbolj primernih metod za izr-ačunavanje prirastka. Pri neposredni izmeri 
prirastka je namreč treba računati tudi z raznimi sistematičnimi napakami v pozi
tivni smeri, s katerimi se negativna napaka Meyerjeve tarifno-diferenčne metode 
več ali manj izravna. Tako daje že samo vrtanje drevja neko pozitivno napako, 
ker vodi vsaka poševna drža Presslerjevega svedra do previsokih rezultatov. Za 
enodobne seSJtoje je ~načilno tudi padanje širine letnic .s starostjo pa nas1topa 
pozitivna sistematična napaka tudi zaradi tega, ker se sedanji debelinski prirastek 
(oziroma širina zadnje letnice) istoveti s povprečnim debelinskim prirastkom 
(oziroma širino letnic) za krajšo ali daljšo dobo nazaj. Ta napaka je v toliko 
večja, kolikor močneje pada širina letnic in za kolikor daljšo dobo nazaj se pri
rastek ugotavlja, bodisi direktno z merjenjem debelinskega prirastka, bodisi indi
rektno preko prehodnih dob. Doba 10 let velja zaradi tega kot gornja meja 
obdobja, za katero naj se ugotavlja debelinski p1·irastek. 

V primeru, da nas ne zanimajo prirastki po debelinskih st9pnjah in se zado
voljimo samo s podatki o skupnem prirastku sestoja, moremo prirastek najlaže 
ugotoviti zopet s Krennovimi tarifami. V ta namen moramo poleg inventarizacij
skih podatkov {število dreves, srednji premer, srednja višina) poznati samo še 
5-10 {etni debelinski prirastek drevja srednjega premera, ki ga dobimo z navrta
njem zadostnega števila tega drevja s Presslerjevim svedrom. S pomočjo tega 
.debelinskega prirastka izračunamo premer srednjega drevesa in po njem lesno 
maso sestoja v začetku periode. Razlika med sedanj1o lesno maso in lesno maso 
sestaja v začetku periode nam da periodični prirastek, ta deljen s številom let pa 
letni prirastek. 

Primer : V našem primeru. (ploskev 19, smreka) znaša debelinski prirastek 
za srednji premer 40,6 cm (po krivulji prirastka) 2,11 cm za periodo 10 let. Premer 
-srednjega drevesa pred 10 leti je bil 40,6-2,11 = 38,5 cm, tarifa (po isti, t. j . 
nižj1i tarifni vr.sti) 1,537 m3

, les-na masa pa 1,537 X 364 =559m3 • Periodični pri
rastek znaša 635-559 = 76 m :l, letni pa 76 : 10 = 7,60 rn3. Kakor vidimo, se tudi 
ta prirastek skoraj povsem ujema 's prirastkom, ki je -bil u.g,otovljen po opisani 
metodi tarifno-diferenčnih odstotkov. 

Sklep 

Delež enodobnih gozdov v Sloveniji je cenjen na 1
/ 8 njene gozdne povrsme. 

V splošnem slabo stanje teh gozdov zahteva številne gojitvene in druge ukrepe, ki 
naj bi njihov razvoj usmerili k čim kvalitetnejši proizvodnji lesa. Pri preobliko
vanju teh gozdov v ustreznejše oblike bo treba stalno spremljati njihov razvoj in 
opazovati uspeh storjenih ukrepov. V ta namen bomo morali tudi v enodobnih 
sestojih uvesti kontrolo gospodarj,enja, ki je s Krennovimi tarifami dobila teo1:e
tično i.n praktično podlago. Glede na to, da je urejanje teh gozdov v polnem teku. 
zadostna točnost navedenih tarif za naše razmere pa še ni povsem dognJ.na, so 
pred nas postavljene tele neposredne naloge: 

l. V enodobnih sestojih, kjer terenska dela še niso bila končana, naj bi se ta 
opravila po načelih kontrolne metode (trajno označevanje meritvene točke na 
deblu, tvorba dovolj velikih in trajnih odsekov itd.), lesne mase pa izračunale 
tudi po Krennovih tarifah. 
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2. Pri izkoriščanju enodobnih. gozdov naj se zagotovi redna meritev za secnJO 
odkazanega drevja in vodi o tem točna evidenca, kakor je to potrebno za izvajanje 
kontrolne metode. 

3. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije naj izdela čimbolj ustre
zen na'Či·n za kontrolo kvalitativnega razvoja doraščajočih enodobni]J. sestojev. 

4. Prirastek za prvo ureditveno dobo naj se med drugim izračunava tudi po 
opisani metodi tarifno-diferenčnih odstotkov kot teoretično bolj pravilni in hkrati 
zelo enostavni metodi. 

Uporabljeno· slovstvo 

l. A:rnswaJ.dt, H. ].: Wertkontrolle. Mitteihmgen der Bundesanstalt fur Forst- und 
Holzw.i.rtschaf,t, Reinbek, Nr. 13/1950. 

2. Kren,n, K.: Tarife :mr Ma·ssen:berechnung von Be-s:tanden. Sahriftenreihe der Badi
schen F·o·r.s:tl.iichen V e.rsuchsans-ta:It, Heft 6. 

3 .. Loe,t-sch, F.: Quantit.rutive und quaJita:tive Holzvorra.ts.invenrur uach dem V<:rfa.hrer1 
des Tepra:Senta•tiven Quersdmi•ttes. Allgemeiue P.orstzei.tschrif.t, Munchen, Nr. 46/1950. 

4. Loetsch, F.: Massenzuwachsermittlung ·du.rch 13ohrspanproben unter Anwendung 
;mathematiscb-·s,tatis.t~iScher Metho·den. Zeitsdui1f•t fur We.ltf,ors.twir~sohaf.t, Berlin, H. 3/19.S3. 

5. Pmdan, M.: -Messung der Wald.be!Sta.n.Je. F•ra.n.kfur.tj.M., 1951. 

ZUl~ WIRTSCHAFTSKONTROI..LE IN GLEICHALTRJIGEN BESTANDEN 

Ded V efasser erorte!ft vorer:st dti·e Bedeutung der Wrirbschaftskontroolle in glDichaltr,igen 
Be:sta.nden Slovcniens, welche wegen ihrer mangelhafiten Verfassung dringend wa.Jd:haulicher 
Venbes:serung.smacssnahmen bediirfeu. Hierauf heschreibt er das Verfruhren der Be.standes

aufnahme und Zuwach:serm.ittlung mittels period.ischer Vermess:ungen bei Anwendung der 
Krenn-schen Tarife. Nach dios.er Methode anf Probeflachen des Ins.tituts fiir Waild- und 
Ho!zwirtschaf.t S:loven~ems a:u Ljubljana (Laibach) ermittelte Zuwachsv;e.rte WU1f•de11 mit 
solchen verglichen, die nach de·r Meyer-schen Tarif.differe.nzmethode errechnct wur.den. 
Hiebei erga1b .sioh, dass .ie.tzkres Verfahren etw:a:s niedrigere Resulta•te l·iefer•t, was eine 
Folge seines sys.~hema1:ischen Fehlens in noga1tivem S:inne .ist (·die Ta·rifwe·Pte werden aus 
5{a.ti1Schem, .s-tait aus dynamischen J(.urven a.bgelesen; Fig. 1). 

Weitens ·stellt ·der V·erfasser nach der Annahme -der Voraussetzun.g, class man fur 
Zwe:cke der Z.uwachserm.i.tilung die ·einzelnen S1arke-9tufen als Bestande an sich auf.f-a·ssen 
"UUd die au.s dynam~schen Holzma!S.Sen.kurven ermittelten Krenn-schen T<uife <vuch fur sie 
anwenden .konne - fes•t, ~ss •sie Er,rechnung des ZuwachsprazeJltte.s be.i einem. SHirke
zuwachs von 1 cm ~1ach der Ta•rifdifferenzmet.hode und auf Gr-und der Tarife der Krenn
scheu Tafeln d:asselbe Erge'bniss liefert ohne Rucksicht auf die. Baumhohe und somi·t Boni·Uit 
und AHer. Gleichzeti:f:i.g re--sultient, da~Ss die Zuwach:spr.ozente d-er einze!nen Ho.Iza·rte.n nur 
weni:g von cinander abweiche.n (TafeJ 5). 

Unter Zugrundelegnng dieser Feststel.hmg hat der Verfas.ser einhei•tliche 'Tarifdifferenz
prozente (Zuwachspro-zentc fi.ir 1 cm Stiirkezuwachs fiir gleichaHrige Bestan-de (T afel 5, 

Kol. 8) und fiir P•lenter.bestande (auf Grun.d der Bi,o11ey-schen Tarife - Ko.!. 9 derselben 

TaJ'el) ·here.chnet und eine .sehr einfache Methode .der Zuwachsherechnung mit Hilfc dieser 
Prozente auS~gearbeitet (Tafel 6). 

Der V·o:rzug dieser Methode gegeniiber der mspriingEchen Meyer..1schen 'farif
differenzmeJthode Eeg.t ·n cle'r gro·s.seren GMa,uilg.keit b.e;i ,g.leicha1trigen Bestanden sowi-e in 
der wei-teren Vereinfachung ·der Zuwachs.berechnung im al.lg~meinen. 
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O PRAKTičNEM POUKU G·OZDARSKIH TEHNIKOV 
l111g. Jane,z Jerman (Ljubljana) 

Razprav.ljanje o potrebnost-i in nepotrebnosti Gozdarske srednje 5o1e rv Ljub
ljani je v naš-ih. ·strokovnih krogih že preseglo vrhunec in je več ali manj prevladalo· 
mnenje, da je šola za naše razmere v gozdarstvu potrebna. KaJti edino z njo in 
z gozdarsko fakulteto smo se začeli ·približevati srednjeevropski in severnjaški 
visoki stopnji strokovnega ravnanj'a in upravljanja z gozdovi. Venda·r nimam 
namena razpravljati o tem, temveč o vprašanju, ki se je neda·vno pojav·ilo v zvezi 
s petletnim šolanjem v Gozdarski srednji šoli . To je težji problem, ki ga je treba 
osvetliti od vseh strani ter upoštevati razne prednosti in ugovore. Zato je težko 
soditi, če problema temeljito ne poznamo. O tem pa je treba spregovoriti v prvi 
vrsti zato, da si bodo na jasnem naši operativni organi, ki jemljejo diplomirane 
tehnike v službo, jih hvalijo in jih zahtevajo vedno več, ne vedo pa, zakaj so 
absolventi Gozdarske srednje šole v Ljubljani v praksi tako dobri. 

Težko je na prvi pogled zagova·rjati , čemu imamo Slovenci petletno šolanje 
na Gozdars.ki srednji šoli, medtem ko imajo vse tovrstne gozdarske šole v drugih 
republikah uvedeno štiriletno šolanje. Tudi vse ostale srednje -tehniške šole imajo 
štiriletno šolanje, vendar tudi že stremijo za petletnim. Pri tem naletimo na ano
malija, da dijak (navadno so to slabi dijaki) pri nas konča tretji letnik ali ne 
izdela četrtega, se nato vpiše na Gozdarsko srednjo šolo v Karlovcu, Banji Luki 
itd. (kar lahko stori v prvem in d.J·ugem primeru, kot s·e je že večkrat zgodilo) 
v četrti letnik in bo verje,tno 'Še isto leto tudi djplomiral. Pri nas pa bi moral v 
obeh primerih obiskovati šolo še 2 leti. Na ta način bo pridobil eno leto in bo 
diplomiral leto dni prej, kakor njegovi sošolci v Ljubljani. Zato so opravičeni 
tozadevni ,protesti dijakov, staršev .-i n predavateljev. Taki dijaki pridejo z diplomo 
domov in si pri današnjem pomanjkanju gozdarskih tehnikov lahko poljubno izbi
rajo namestitve, s čimer so naši dobri dijaki vsekakor ošl.<Jodovani. Naša gozdna 
gospodarstva, gozdne uprave, uprave za gozdarstvo pri okrajih jih zaradi velike 
potrebe nastavijo, ker jih niti ne poznajo niti ne poizvedo o njih na naši gozdarski 
šoli. Kako pa se bodo takš.ni dijaki izkazali v praksi v p~imerjavi z našimi diplo
manti-tehniki, je drug.o vprašanje. Dosedanja praksa je pokazala, da so odšli od 
nas nadaljevat ·Študij y druge republike dijaki, ki so pri nas iz raznih vzrokov 
težko izdelovali ali padli ter so vsi do sedaj tam tudi izdelali in diplomirali. Po 
tem bi sodil, da je naša šola bolj zahtevna in da oprav-lja boljšo selekcijo. 

Tej anomaliji gozdarska šola v Ljubljani ne more do Evega, ker ima dijak 
pravico obiskova·ti in diplomirati na. katerikoli šoli iste vrste v FLRJ in je tudi 
diploma določene šole enaktOvredna diplomi vsake druge. Naša gozdarska šola 
zaradi tega nima interesa brez razlogov zagovarjati p.etletno šolanje namesto štiri
le·tnega, pač pa bi morali poseči tu vmes naši operativni organi. Kajti povsem 
razumljivo je, da dijak s petletnim š.olanjem s prakso ne bo pri delu enakovreden 
dijaku s štiriletnim šolanjem brez prak\Se. (Vendar so možne tudi izjeme!) Gozdarska 
šola zagovarja petletno šolanje samo s stališča o·perative, ker ji hoče vzgojiti res 
za prakso uporabne in dobre teh-nike. Da so naši tehniki v praksi prav dobri, 
nam dokazujejo neštete pohvale operative, ki zahteva vedno več naših absolventov. 

Na drug, manj pomemben ugovor naletimo včasih pri starših gojencev, češ, 
vzdrževati moramo otroka leto dni več, kakor v drugih strokovnih šolah. Njim 
v odgovor tole: Vsak dijak je med petletnim šolanjem eno let·o na praksi1 kjer 
zasluži za hrano in stanovanje, po1eg tega pa mu ostane mesečno še 2000, do 5000 
din in včasih tudi več. Torej' ·se v tem razdobju vsa~do lahko sam vzdržuje. Sicer 
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pa so starši že pri vpisu obveščeni, :da traja pouk pet let. Kdor ima ljuhe.zen do 
gozdarskega poklica in se čuti vrednega zaupanja naše skupnosti, ki mu je pri
pravljena izročiti v upravljanje svoje gozdno bogastvo, ga tudi leto dni šolanja 
več ne bo motilo. 

Lahko je zahtevati, da se pouk skrajša od pet na štiri leta. Toda, kako to 
storiti, da bi obdržali sedanji nivo šole in kakovost diplomi-ranih tehnikov, ni še 
nihče pn:~dlagaL niti sploh še ni bilo ,kakih konkretnejših .predlogov. Po daljšem 
razgla:bljanju o tem vprašanju smo prišli do treh možnosti: 

l. Skrajšati splošno izobraževalne predmete v obsegu enoletnega pouka. 

2. Obremeniti dijake s teoretičnim poukom tako kot v ostalih srednjih stro
kovnih šolah ( 40 in več ur pouka na teden, pri nas 80 do 32) in vsako leto ccl e 
počitnice izkoristiti za praktični pouk. 

3. Ukiniti eno leto praktičnega pouka na terenu. 

Pri prvih dveh točkah se bomo omejili le na kratko pojasnilo predlogov, ker 
njuna rešitev ni v moči šole. Temeljito pa bomo v članku obdelali tretjo točko. 
če analiziramo te tri možnostj, pridemo do naslednjih zaključkov: 

Ad l. Prva možnost predvideva, da bi se splošni izobraževalni predmeti pre
da vali samo v l. namesto v l. in 2. letniku kot doslej. V ostalih letnikih pa bi se 
število učnih ur omenjenih predmetov neko·liko zmanjšalo. število ur .za strokovne 
predmete, ki je v skladu z zveznim učnim· predmetnikom, bi tako ostalo neokr
njeno in enako vsem ostalim gozdarsk,im šolam v FLRJ. Torej, pri urah, ki so 
določene strokovnim predmetom, ni mogoče ničesar skrajšati. Glede ur splošno 
izobraževalnih predmotov pa je predpis za vse strokovne šole pri nas enak in bi 
ga izjemno lahko SiJlremenil samo Svet za pro.sveto. Pri tem seveda ne upoštevam 
zmanjšanega skupnega števila ur na gozdarski srednji šoli neke druge republike, 
ki je Črtala iz programa vse tehniške predmete n. pr. geodezijo, hudournike, grad
beništvo, transport it-d. 

Ad 2. Obremenit·ev dijakov na Gozdarski srednji šoli v Ljubljani glede teore
tičnega in praktičnega pouka res ni tolikšna kakor v drugih srednjih strokovnih 
šolah, kjer imajo povprečno 7 ur pouka dnevno, pri nas pa le .5 do 6 ur. .Pouk se 
vsako leto konča mesec dni in pol prej in začne 14 dni pozneje kakor na drugih 
šoJah. Na ta način pridobimo čas za terenski prak.rt:ični pouk in ostaneta dijakom 
še vedno dva meseca počitnic. Dokaz, da dijaki zmagujejo študij brez večjih 
težav, k čemer mnogo pripomore terenska praksa, kaže med drugim tudi izredno 
dober uspeh pri diplomskih izpitih, posebno l. 1954. 

Konkretna reš·itev bi bila lahko takšna : Teoretični pouk naj bi se povečal na 
-10 do 42 ur tedensko in bi trajal normalno od 15. septembra do 15. junija. Ves 
čas počitnic pa naj bi se izkoristil za prakso na terenu, ·tako da bi dijaki odšli 
tja takoj po končanem pouku in se vr,nili neposredno s terena zopet k teoretičnemu 
pouku. Dejstvo, da dijaki .delajo na praksi le fizično, bolj malo p::t 
duševno, bi govorilo za ta predlog. Na prakJsi se dijaki duševno res odpočijejo. 
Ta način, v malo drugačni obliki, imajo vpeljan švedske in finske gozdarske 
šole (popoln štiriletni internat, kakor vojaške šole). - Proti temu predlogu pa 
govori več dejstev: dijaku pr1padajo počitnice, v katerih si širi obzorje, 
si telesno in duševno odpočije ali pa se pripravlja na morebitni po.pravni izpit. 
Tudi glede vodstva dijaške prakse na terenu bi nastale težave, ker pripada pre
davateljem, ki bi morali. ves čas med koncem in pričetkom predavanj voditi 
praktično delo,tudi redni letni dopust. Sicer pa tudi odločitev o tem predlogu pripada 
.Svetu za prosveto, ki bo gotovo upošteval vse pedagoške in druge vzgojne momente. 
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Ad 3. Z ukinitvijo terenske prakse pod vodstvom šole bi šola ogromno izgu
bila na svoji vrednost~, njeni absolventi pa bi bili v pmrosi mno.go manj wporabljivi. 
šolska praksa na terenu je hila uvedena s pravilnikom Glavne uprave za gozdarstvo 
in Glavne uprave za lesno industrijo LRS že leta 1952 na podlagi mnenj strakov-· 
njakov in o.perative. Ta pravilnik, ki ga izvajamo letos že četrto leto, se je s prak
tičnimi izkušnjami dobro izpopolnil in pokazal v praksa prav dobre re~ultate. Kajti 
na podlagi prevlCIJd.ujočega mnenja in želj gozdars-ke in lesne o.perative; si je šola 
postavila nam1en: vzgojiti dobre praktike in oper3.!tivce. Po dosedanjih rezultatih 
sodeč je šola postavljeni cilj z uvedbo terenske prakse tudi dosegla .. 

Sicer pa uvedba terenske šolske prakse ni nič novega. švedska in finska go·zdar
ska fakulteta in njihove srednje šole imajo podohen sistem šolanja. Tam odidejo 
dijaki takoj po končanih predavanjih na šolska pos·estva in podj etja, kjer pod 
vodstvom svojih predavateljev ·in najboljših praktikov delajo in pr6dejo vse vrste 
in faze gozdnih del. Tudi po drugih, v gozdarstvu naprednih državah imajo uve
den po·doben 1sistem srednjega in nižjega go·zdarskega šolstva. 

Staro pravilo prav·i, da teorija brez prakse l).e velja. N. pr. : dijak lahko teo
retično odlično obvlada brušenje žag in uporabo najnovejših pomožnih naprav za 
brušenje, vendar ne zna na brusiti žage tako dolgo, dokler se še praktično, t. j. 
ročno, tega ne nauči ·in se delu ne privadi. To je samo en primer. Isto velja za vso 
snov ostalih predmetov, ki jih poslušajo. Nihče, ki sam ni poskusil, ne more razu
meti, kako težko je dijaku -dopovedati neko stvar, ki je še ni videl (n. pr. uporaba 
busole), in kako se take stvari dijak .tež.ko nauči. Nauči se sicer za oceno, nato pa 
zopet hitro poz~bi . Ugovor, da je za uvajanj e v prakso čas tedaj, ko bo absolvent 
nastopil službo, za sedanje razmere ne velja. Po absolutoriju gre tehnik k vojakom, 
kjer mu precej teorije izpuhti. Ko nato nastopi službo, vemo iz prakse, da bo težko 
našel nekoga, ki bo imel t{)liko časa, volje in ustreznega znanja) da bo novinca eno 
leto in več stalno uvajal v praktična gozdarska dela. Pri sedanjem pomanjkanju 
in prezaposlenos..ti kvalificiranega gozdarskega kadra se to skoraj nikdar ne zgodi. 
Novinec je n. pr. vodja revirja ali področja pri OLO ~in dobi določeno nalogo. 
Sam se bo težko znašel, Če, ·še ni videl, kako se delo opravlja. Zato ga bo opravil 
slabo ali pa sploh ne . Strokovnjak z OLO pa si ne more vzeti toliko časa, da hi 
ga uvajal v delo. Posledica bo negodovanje nj-egovih nadrejenih in njegovo lastno 
nezadovoljstvo, ker tega ne ·zna 1n mu nihče ne pokaže. 

Kako poteka terenska praksa? Dijaki opravljajo za vsak str-okovni predmet en 
mesec vsa fizična in ·druga dela tako, kakor so se ali se bodo učili v šoLi . To delajo 
po vnaprej izdelanem programu ter pod vodstvom predavateljev in izbranega 
terenskega strokov:nega osebja. Vodstvo .predavateljev je potrebno, ker je s tem 
zago·tovljeno najnaprednejše opravljanje dela, ki ni podvrženo sedanjemu šablon
skemu delu o·perative. Dijaki delaj.o med drugim ista dela kakor delavci in so 
plačani po učinku dela. Za uvaja"nje naprednejših načinov dela, za katera v seda
njih tarifnih ·pravilnikih podjetij še ni predvideno plačilo (n. pr. obsekovanje 
koreničnikov, nizki pritalni p~nji itd.), dobe doplačilo iz proračuna šole. Dijaki 
delajo 8 ur dnevno - prostovoljno lahko tudi več - s tempom, ki odgovarja 
fizični kondicij~ posameznika. Uspeh take šolske prakse je odvisen predvsem od 
čim tesnejše povezave predavatelj:ev 2 operativo na terenu. 

Dijal~ i se privajajo fizičnemu delu, kar jirm lahko \Samo konisti v življenju. 
Dobe spoštovanje do ročnega dela, ki ga bodo zn.ali ceniti :v svojem bodočem 
poklicu. P.r.ipravljeni bo.do prijeti za V·sako delo in v sili .kjerkoli ·pomagati. Lahko 
se bodo vživeli v delovni kolektiv, ker bodo že poznali njegove pr.obleme in težave 
itd. Pred leti .so se podjetja prito·Ževaia čez absolvente raznih strokovnih šol, češ, 
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da se ne morejo vživeti v delovni kolektiv. da so domišljavi. da hodijo vedno 
pra-znično oblečeni, da zviška gledajo na delavce in jim z rokami v žepu samo 
zapovea.ujejo, da stremijo po vodilnih mestih in lahkem pisarniškem delu itd. 
Razumljivo je. da so se takih absolventov podjetja branila in jih odklanjala. 
Iz tega sledi, da je tudi vzgojni moment terenske prakse pomemben. 

Vnaprej ne bi mogli reči, kakšna mesta naj zasedejo gozdar·ski tehni.k·i. To bo 
pokazala praksa in individualna sposobnost posameznika. Teoretično pa bi lahko 
predvideli, da bi absolvirani go~danski tehnik začel kot pomočnik logarja, nato 
vršil delo logarja, postal pomočnik vodje revirja in s primerno prakso ter sposob
nostjo vodja revirja oz·iroma področni gozdar pri OLO. Vodstva revirjev in pod
ročij bi vsekakor morala biti zasedena z gozdarskimi tehniki s p op ol no sred
nješolsko izobrazbo. Upravitelj gozdne uprave ing. V. mi je nedavno tožil, kako 
težko dela s slabo kvalificiranimi vo,dji revirjev, ker niso pri delu samostoj'ni, s.e 
težko znajdejo, delajo vse šablonsko, se sle[?O držijo navodil itd. Zato je sam 
prezaposlen, ker mora vsako delo popravljati, kontrolirati in dajati dodatna na
vodila, ki so prilagojena posameznim · okoliščinam. 

Pravilo je, da akorde, norme pa tudi urn~ mezde določajo gozdarski inženirji 
<lli gozdarski tehniki oziroma upravitelji gozdnih uprav - to predvidevajo že 
tarifni pravilniki podjetij - vendar bi za to morali biti določeni ljudje z daljšo 
prakso. Kako naj gozdarski tehnik, ki je šele pred kratkim nastopil službo, pra
vilno določi akord ali normo delavcem, če nekega dela Še ni. nikoli videl, kaj šele 
sam prei-zkusi.l? Vsekakor pa norme akorda ali urne mezde ne bo mnogo zgrešil teh
nik, ki je na praksi sam opravljal tako ali podobno delo. Vodja revirja S., ki ima 
že nad 15 let •prakse in nižjo gozdar-sko izobrazbo, mi je pripovedoval, da v,sako 
delo, za katero mora določiti akoPd ali urno mez·do, opravlja dan ali dva lastno
ročno. Pravi, da ·si mora za to vzeti čas kljub svoji prezaposlenosti, ker le tako do 
neke mere pogodi akord ali urno mezdo. Na ta način se izog·ne pr~pirom z gozd
nimi" delavci zaradi prenizkih zas.lužkov, na drugi strani •pa ne o·~koduje podjetja 
s previsohmr izplačili delavcem. 

hto velja tudi za o.dkazovanje, ki je še vedno ena najbolj boleč.ih točk našega 
gozdnega gospodarstva. Kljub vsem ukrepom dejansko še vedno odkazujejo vodje 
revirjev in logarji, ki so brez ali pa imajo premajhno kvalifikacijo. Razni upTavni 
nalogi in tarifni pravilniki določajo, .da more odkazo,vail:i samo gozdar z visoko ali 
sred·n,ješolsko izobrazbo. Danes pa še večina up·raviteljev gozdnih uprav nima takšne 
kvalifikacije. Sicer pa se upravitelji go·zdnih uprav niti ne utegnejo spuščati v 
odkazovanje pri upravljanju n. pr. 10..000 ha gozdov ali še večjih gozdnih površin. 
Ve·~o pa, .da je treba imeti prav ;pr·i tem delu največ temeljitega strokovnega. 
znanja in ohilo samostojnosti, ki se pridobi samo z večietno prakso. Načinnv in 
fine-s odkazovanja ne moremo določ[ti samo z dopisom in navodili. In prav tu je 
storjene v naših gozdovih največ in neprecenljive škode. Sama dolgoletna praksa 
brez solidne ~olske strokovne izobrazbe pa še daleč ni dovolj za pravilno odkazo
vanje. S tem hočem poudariti, da so-di na .taldno delovno mesto vsekakor go.zdarski 
tehnik s popolno srednješolsko iwbrazbo, pa naj bo to na polož.aju logarja , vodje 
revirja ali področja. 

Obvezna praksa gojencev gozdarske -srednje šole ima velik pomen tudi za 
sploš.ni dvig in n<11predek gozdnih del, ker uvaja in preizkuša nove, naprednejše 
metode dela in popo.Inej.še tehnične priprave. Vemo, kako je pri nas težko uvajati 
nekaj novega, kako težko je premagati. konservativnost gozdnih delavcev. Tudi 
strokovno osebje se zaradi prezaposlenosti tež.Ro posveča novotarijam, za katerih 
uvajanj·e je treba imeti mnogo časa in potrpljenja. Največkrat je za take preiz-
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kušnje brez pravega trenutnega učinka problematično tudi plač.ilo, saj se neredko 
tudi pokaže, da kaka nova stvar za naše gozdne razmere ni primerna itd. Vse te 
težave pri oh-vezni šolski pr3lksi gojencev odpadejo. 

Strokovni kader predavateljev mora stalno spremlja6 vse nove metode dela 
in tehnične pridobitve v gozdarstvu doma in po svetu. Med prakso pa jih z dijaki 
bre.z večjih zadržkov lahko prei•zkusijo irr ugotovijo, v koliko so primerne za naše 
razmere. Oglejmo si samo nekaj primerov: 

Iz lastnega proračuna in iz dotacije Gospoda,rskega sveta si je goz.darska šola 
nabavila .razne nove tehnične priprave, aparate, orodje itd. Sicer je bo šele skromen 
začetelc, tnda uspeh ni izostal. Kupili smo si najnovejše uvoženo in že večkrat pre
izkušeno sekaško orodje: S:pecialne žage, več vrst sekir (za po·dsekavanj,e, kleščenje 
.in kalanje) iM. in razne priprave za natančno -brušenje. Takoj s.mo vzbud~li z 
njimi pozornost pri gozdnih delavcih, ki so ugotov.ili, da je orodje prv;ovrstno. 
Seveda si ga ti pri sedanjih visokih uvoznih cenah ne morejo privoščiti. Glede 
brusilni'h. priprav in bn1Šenja po teoretičnih pravilih s.o bili najprej skeptični. Ven
dar ko so videli, da ·tudi slabše žage s pravilnim bruš·enjem bolje »režejo«, so 
po,stali pozorni . . Z.ačeli so se zanima,ti, vpraševati in tudi sami poskušati. Ugovar
jali niso več, pač pa so sami i,zboljšali brušenje- seveda bolj po sv-oj.e, ker nimajo 
natančnih brusilnih naprav. Predsodki so premagani in pot -do napredka je odprta. 

Iulelati smo si dali ,ščitnike za kolena. Preizkušali smo jih, anali.zirali dobre in 
slabe strani, jih ,izpopolnjevali in ugotovili njihovo uporabljivost za naše razmere. 
O tem govori članek »Nakolenke za gozdne delavce<< v Gozdarskem vestn~ku št. 
5fl954. 

Uvedli smo najnaprednejše načine podiranja in izddave dreves v go.zdne sorti
mente. Puščamo nizke panje, čisto pri tleh, in obsekamo koreni:čnik {konični del 
debla nad panjem). Tako izkoristimo 20 do 50 ern spodnjega najdebelejšega dela 
debla, ki bi sicer ostal v gozdu. S tem olajšamo spravilo in nadaljnj10 predelavo 
prvih sortimentov od panja navzgor, ker so lepo okrogli in niso ritasti te razraUeni. 
Delavske sk.upine sekačev teh novotarij dolgo ča~sa niso hotele s.prejeti, češ da je 
7 njimi več dela in manjši zaslužek. Sčasoma so na stalno prigovarjanj,e gozdarskih 
organov, naj gledajo kako nizke panje delajo dijaki. tudi oni začeli puščati nižje 
panje in čeprav zaenkrat površno, tudi že obsekujejo koreničnike. Ko bo podjetje 
priznalo sekačem večje plačilo za tako delo (saj mnogo pridobi na večji lesni masi), 
bodo tudi .sekači delali pritalne panje in obsekavali koreničnike. 

Po standardnih. v alpskih gozdarsko naprednih deželah preizkušenih in pred
pisanih toporiščih ~Smo si dali izdelati posebna toporišča za sekire 1n ostalo orodje. 
Oblike in dimenzije teh toporišč smo izpopolnili in prilagodili orodju naših gozdnih 
delavcev. Izdelali sano posebne načrte toporišč za sekire za podsekovanje, posebej 
za sekir·e za kleščenj' e in posebej za sekire za klanje. Letos smo jih preizkusili že 
drugič ter j.ih ponovno izpopolnili, da jih bomo lahko nudili našim go.zdnim delav
cem v uporabo. V preizkušnjo .smo jih dajali tudi raznim s~upinam: gozdnih 
delavcev seka-čev in drvarjev, ki so jih pohvali'li in dali svoje pripombe. S ,tem v 
zvezi smo uvedli tudi nov način zagozdenja gozdnih sekir s stopničastim'i zagozdami, 
ki si že tudi utira pot med gozdne delavce. 

Končno naj .omenim še neko dobro stran obvezne terenske prakse, ki je zlasti 
pomembna za naše terensko gozdarsko osebje. Pri fizičnem delu med enoletno 
terensko šolsko prakso dohe dijaki potrebno telesno sposobnost, ki je gozdarskemu 
tehniku v službi nujno potrebna. Dijaki so v letih šol~mja v najbujnejši rasti. Od 
fizičnega dela postanejo mišičru;ti, trdni ter odporni proti v-remenskim neprilika.m 
in naporom, na katere bodo dnevno naleteli v službi. Privajajo se razmeram in 
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posebnostim življenja, ki jih bo zahteval od njih bodoči poklic na .terenu. Tudi 
starši so zadovoljni, ko pridejo dijaki ogoreli, mišičasti in .polni zdravja s prakse 
domov. 

S tako terensko prakso se že med šolanjem opravlja selekcija, pri kateri od
padejo vsi tisti. _ki so si goz~arski .pokli~ n~pačno pred~tavljali, nat~ o.ni, ki. zara~i 
slabe odpornosti ne .prenesejo naporov m zrtev v zvez1 z gozdarskim pokhcem 10 

takšni, ki imajo kakršnolwli organsko napako (n. pr . slabe oči, pljuča, srce itd.), ki 
bi jim onemogoča]a .opravljanje bodočega poklica. Na gozdar~sko srednjo šolo se 
vp,iše veliko tctkšnih dijakov, ki gozdarstva ne poznajo .in si ,ga predstavljajo zd o 
idilično. Nekateri . imajo v sebi kali bole,zni, za katerih ozdravljenjre se priporoča 
gibanje na prostem in hočejo zato postati gozdarji. Dosegl.i smo, 'da se sedaj lahko 
vpiše v šolo le dijak, ki prinese zdravniško ·spričevalo, s katerim dokaže, da je spo
soben za gozdarsko terensko službo. Prejšnja leta tega ni bilo ~n so se vpisovali 
celo invalidi . Vendar so takšni predhodni ukrepi sami še nezado:stni in je nujno 
potrebna se.lekcija med študijem v omenjenem smislu. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da ima Gozdar.s.ka srednja šola v Ljubljani 
namen vzgajati izključno gozdarske tehnike praktike s solidno kvalifik~cijo. k 
čemer največ pripomore prav obvezna terenska praksa pod vodstvom strokovnjakov 
praktikov in predavatelj·ev. Da ta cilj šola dosega, se kaže tudi v tem, d.a: doslej 
noben absolvent Gozdarske srednje šole v Ljubljani ni neupravičeno nadaljeval 
študija na fakulteti, dočim iz ostalih .srednjih strokovnih šol absolventi močno siHj.o 
na fakultete. Našim dijakom namreč ves čas petletnega študija in prakse vcepljamo 
toliko smisla za prakso in jih usmerjamo v prakso, da po absolutori j u ne kažejo 
neupravičene težnje k nadaljevanju študija na fakulteti. Ravno nasproten pa je pri
mer pri absolventih štiriletnih gozdarskih šol v .drug:ih republikah, kjer se prito
žujejo, da dobij.o v prakso le malo absolventov, ker večina nadaljuje študij na 
gozdarskih fakultetah.. 

S tem sem v· kratkem nakazal za operativo važno problematiko Gozdarske 
srednje šole v Ljubljani, z namenom, .da o tem operativni organi razmislijo, ker 
bodo verjetno pokli·cani k soodločanju o načinu študi jra in prakse na Gozdarski 
s.rednji šoli v Ljubljani ter o vprašanju, kakšni naj bodo absolventi te šole.* 

~ED čENJE 

Ing. IEja Lo n ča IF (Zagreb) 

Razvoj ve·de o redčenju v tujini 

Gozclanski .strokovni rpisci 18. in delno 19. stoletja so mislili, da je redčenje 
mogoče izvajati samo z izsekavanjem podstojnih dreves in da ni dovoljeno pre
trgat i sklepa :Sestaja. Z malimi i.zjerna,.mi so zastopali takšno gledanje predvs·em 
Duhamel du Monseau {1750-1767}, G. L , Hartig (1791) in H. Cotta (1804-1821). 
Pozneje se je za njimi pojavilo tudi že mnenje, da je treba v podstojni del ses.toja 
malo bolj poseči, začenš i zopet z najbo·lj potlačenimi drevesci. Tako so pojmovali 

* Iz 1podatllkov nedaiVnO i::bV'rŠene a-rllkeite go.zdars.ke opera•ti.ve na terenu o sedanjrem 
štev i.lčnem ·s.tanj:u in o poitrehi uo:vega gO<z.da·rslkega kadra .v Slo:ve.niji vidimo, da je sedaj 
zapo·slenih 256 'borvariše,v z na.zi.v·o.m go . .z-dar.ske;ga rteoo1ka. Od teh je 9.1 a~hs oloventov go1zdar.ske 
srednje ,š ole . .Opera1ti•va pa iiZlkazujc p·o-treho ,po· no·vilh 235 g·e!zdars/kilh teth.nrkih. To je V'S·e

kakor a;ado:&ten do:kaz, da se je nata g.oilJdar&ka srednja šolla UNelja·vila in .da je teilinik te 
v.r.ste tudi :po.treben . U red n i š . .tv o 
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redčenje E. Andre {1830), C. Liebich ~(1834), Lorenz in Parade (1837), medtem ko so 
Seebach (I-844), Heyer (l 854) in Burckhardt (1855) razen sečnje p.odstojnega drevja 
že zagovarjali tudi zmeren poseg med nadstojna dreve5a. Heyer je postavil za 
izvajanje redčenja pravilo: zgodaj, pogosto in zmerno, izjemno pa dovoljuje tudi 
sečnjo kakega nadstojnega drevesa. Vidimo torej, da je razvoj vede o redčenju 
napredoval zelo počasi. Zato kaže v primerjavi z ostalimi lep n~predek. V. H. 
Gwinner (1846), ki je prvi pristaš odpiranja sklepa. 

Vsi ti pisci so pr.ištevali podstojna drevesa me.d posh-anska in se nanje niso 
o.zirali, temveč so jih imeli ,za drevje, ki ga je pri redčenjih treba po·sekati in šele 
sčasoma .so prišla na v·rsto za iz.sek tudi m-očno stisnjena nadstojna drevesa. Prvi je 
zagovarjal L. Grabner ,(1854), da je treba puščati podstojna drevesa zaradi zaščite 
tal, K. Gayer (1880~1898) in Ney ·(1885) pa sta bila v glavnem zagovornika nizkega 
redčenja, s katerim je treba pričeti precej zgodaj. še bolj naprednega mnenja je 
bil dr. K. Fischbach ·(1885), ki je potldarjal , da je treba drevesom, ki so bila izbrana 
kot glavni proizvajalci lesa za končni posek, posvetiti od prve mladosti dalje 
večjo skrb in nego, ker žive med dr!-lgim dre.vjem, ki ovira njihov razvoj. Fischbach 
pravf, da je gosti sklep nadstojnih d:reves izgubil svoj prvotni namen .ter celo trdi, 
da je nepravilno dditi sestoj na ))glavni« in »p-ostranski«, saj sta oba dela (nad
stojni in podstojni del) za g.ozdno proizvodnjo skorajr enako važna. 

Skoraj vsi omenjeni n~mški gozdarji so zagovarjali izrazito n i z k o red če
nj e. Me·dtem pa se je istočasno razvilo franc o s k o vi s o k o red čen j e, 
ki skrbi za pospeševanje razvoja najboljših nadstojnih dreves. V ta namen izlo
čamo manj vredna drevesa zgornje etaže, ki ovirajo ras·t boljšim, vsa živa pod
stojna drevesa (spodnjo etažo) pa pri tem puščama zaradi varstva tal še nadalje 
v sestoju. O tem imajo precej enaka gledišča G. Bagneris (1837), Ch. Broillard 
(1881) in Boppe (1889-1901). Slednji pravi, da v rasti zastala in potlačena drevesa 
ne ·ovirajo sestaja, ·obenem pa varujejo tla: >)Skrbno čuvanje in varovanje potlače.
nil). dreves naj postane temelj vsakemu redčenju.« Spodnja etaža (podstojna dre
vesa) omogočajo ponovno zapiranj,e sklepa, ki smo ga pretrgali z izsekom posa;mez
nih dreves zgornje etaže. Iz tega sledi, da je bil opisani francoski način redčenja 
po,polnoma nasproten naziranju tedan_l.ih nemških strokovnih piscev. 

To.da tudi v Nemčiji je sČ'asoma pričelo nihanje med nizkirrn in v~so.kim 
redčenjem. Vendar je njihova gozdarska poskusna postaja še vedno nadaljevala 
z nizkim redčenjem, pa tudi G. Kraft (1883) je še nadalje zagovarjal nizka red!čenja, 
saj je pri ugotavljanju intcnzitete močnega redčenja segal samo po drevju 5. in 
4. biološkega razreda (podstojna drevesa), medtem ko v l. do 3. biološki razred 
(nadstojni del sestaja) ni posegal. 

B. Borggreve (1885-1891) je zahteval v svojem »prebira1nem redčenju« sečnjo 
ne samo suhih dreves, marveč tudi vsega ostalega slabo raščenega in slabo obliko
vanega drevja, ki ovira svoje sorsede aE zgoraj ali s strani. čeprav s svojrm načinom 
redčenja ni uspel, j·e vendarle omajal dotedanje naziranje, da je nizko redčenje 
edina pravilna nega gozda. Omajal pa je obenem tudi staro pravi1o o brezpogoj
nem var.ovanju sk1epa krošenj .. Posebno koristno se more uporabiti Borggrevejevo 
redčenje v bukovih setojih, ki so bili v mlandosti zanemarjeni in imajo zategadelj 
mnog-o močnih dreves slabe kakovosti. 

D .an s k a r ed č e nj a so - podobno kakor francoska - vi s o ka r e d
č enj a, ker izvi·ra pri redčenju pridobljeni material v glavnem iz zgornje etaže. 
Pri vseh prej omenjenih nizkih redčenjih je prevladovala šablonska metoda, po 
kateri je bilo treba izvajati nego sestaja, medtem ko pri francoskem in danskem 
redčenju takšne šablone ni. Go~d je živ organizem, pogosto sestavljen iz mnogo 
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vrst drevja i.n z zelo različnimi ,-astišči. Ves njegov razvoJ Je odvisen od raznih 
vplivov ter tako ne trpi šahlone. Pot takimi vtisi je nemški pisec Hcck (1904) 
jzdelal svojo metodo »·pr o stih red čen j«. 

če spremljajo časovni razvoj vede o redčenjih, v'idimo, da so se Hartigova 
pravila z malenkostnimi spr·emembami obdržala do sredine 19. stoletja. Nato se je 
pojavilo ocd<Stopanje od načela o strogem varovanju sklepa v sestoju. Upoštevanje 
bioloških (življenjskih) zahtev posameznih drevesnih vrst in spoznavanje prirod
nih zakonov razvoja sestojev sta p-ospešila pravilen potek razvoja vede o rcdče
njih. Tako je Heck v Nemčiji rešil nego gozda iz njenih dotedanjih šablonskih 
okov, ki s.o popolnoma ali v veliki meri onemogočati skrb za kvaliteto se·stoja. 
Končno pa je švicar prof. dr. Schadelin v svojem delu (1936) o redčenjih posebno 
lepo obdelal vprašanje nege sestja z redčenjem. Zanj je nega sredstvo za doseza
nj·e čim večje vrednosti z nenehnim odbiranjem dreves, up·oštevajoč pri tem bio
loške lastnosti posameznih drevesnih vrst, kakor tudi dedne lastnosti vsakega po
sameznega drevesa. Scha·delinova knj'iga· se popolnoma strinja tudi z načinom izva
janja redčenj kakor smo ga uvedli v naših gozdovih. 

Razvoj vede o redcenjih pri nas 

Razvoj vede o redčenjih pri nas je bil odvisen ud njenega razvoja v sosednjih 
naprednih deželah, češki in Nemčiji, s katerimi smo hili v tem pogledu precej 
tesno povezani. Prišla je k nam pravzaprav iz nemške ~ole. V začetku 20. stoletja 
je bilo pri nas še malo zanimanja za nego mladih sesto jev, saj je bilo tedaj še 
mnogo odraslih gozdov. ki so krili večji del domačih potreb. V praksi so se izva
jala redčenja po šabloni nemškega nizkega redčenja. Takšno delo ni biJo težko 
",peljati, saj zanj ni bilo potrebno neko temeljitejš.e znanje o bioloških lastnostih 
posameznih drevesnih vrst ni-ti gozda kot celote. Redčenje s strogim varovanjem 
sklepa je na osnovi dobljenih navodil lahko vsaJ<:do ·izvajal. V naslednjem bomo 
navedli misli posamez.nih gozdarjev, ki so bile precej pod vplivom razvoja nemške 
gozdarske šole. 

Jo si ·p K o zara c, ki je bil kot gozdar v službi v nižinskih slavonskih gozdo
vih, je že leta 1886 pisal, da je treba mlade sestoje redčiti v večjf'lm obsegu. čudil 
se je, zakaj se gozdarji, ki se ne bojijo saditi sadik v medsebojni razdalji 
,q do 3.5 m, prestrašijo , če zaslišijo, da bi bilo treba z redčenjem odstraniti drevesa, 
ki so mlademu gozdu samo v škodo. Kozarac je menil, da nam bo kvaliteta krošenj 
najbolje pokazala, kdaj in v kolikšni meri je treba redčiti. Če ne bomo izvajali 
redčenj, - pravi nadalje - bomo •pač doživeli, da bodo mladi sestoji sicer naglo 
rasli v v šini o; toda uporabljivost drevesa ni odvisna samo od višine, marveč še bolj 
od debeline. Vsakdo mora razum~ti, da trpi go-zdno gospodarstvo, ki ne izkorišča 
prirodnih sil s vet 1 obe in zr a ka kar najbolj gospodarnostno, določeno iz
gubo. Izrabo svetlobe in. zraka dosežemo samo z rahljanjem krošenj nadstojnih 
dreves. 

Glede nege posavskih hrastovih sestojev prav.i (1897), da k treblJenju mehkih 
listavcev ne moremo pristopiti vse ·dotlej, dokler niso vz,kalile zaželene dr~vesne 
vrste ter dokler ni no;yi mladi ,sestoj že dobro sklenjen. Kozarac je nasprotoval 
gojenju čistih hrastovih sestojev, ker je hrast v bor-bi z drugimi drevesnimi vrstami 
močnejši in ker ostale vrs·te vplivajo na tla v korist rasti hrasta. Razen tega je 
Kozarac tudi pravilno spoznal, da je kakovost hrasta v mešanih sestojih bo·ljša ter 
da je tu bolje zavarovan v primeru prirodui.h nezgod. 

Iz tega njegovega razumevanja sledi, da je bil Kozarac že pred skoraj 70 leti 
odličen opazovalec gozda. Svoje mnenje je zasnoval na opazovanju prirodnega 
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razvoja gezda in bioloških zahtev posameznih drevesnih vrst, z1asti pa je razvidno, 
da se ni slepo ddal nizkih redčenj in da se tudi ni bal rahljanja sklepa krošenj. 
Napredna Kozarčeva pojmovanja o negi gozda so v največji meri posledica 
njegovega razumevanja življenja gozda. 

He is in (J" er J·e v »Šumarskem listu« leta 1901 pomčal o mnenju različnih 
b . d 

tujih piscev o redčenjih, od Har:tiga (1820) do francoskih in danskih visokih re -
čenj. Tako je našo strokovno javnost seznanil z razvojem vede o negi gozda v ino
zemstvu. Ker pa pri nas ni bilo povpraševanja po lesu iz mladih sestojev, problema 
redčenja niso proučevali v večjem obsegu niti ga nis'O praktično izvajali. 

D i a n o v s k i ( 1906) se je držal nemškega gozdar ja Sebi f fla in menil, da 
gojenje sestojev lahko imenujemo urejevanje sklepa drevesnih krošenj, ker da je 

Doslej nenegovan, izredno .gost ~mrekov sestoj na Rovtarici nad Bohinjem. Potreben je 
nekolik,o zmernih zaporednjth redčenj. Ta.ko gos,te sest.oje nam kaj 'rad na prav neprijeten 

\Ila Čin razredči me g. (Rovtar ica od.d. 1 i., 28. 7. 1954) 

od njega odvisno ustv~rjanje in oblikovanje debla. Pravilno je ocenjeval svetlobo 
kot glavnega činitelja v rizvoju sestaja. Naloga gojenja je pospeševati rast ne le 
v višino, temveč tudi v debelina, kar dosežemo z urejanjem sklepa. Napačno pa 
je mislil, da ni mogoče izvajati visokega redčenja v enodobnih čistih sestojih. 
Posebno z.motna je bila njegova trditev, da je mogoče sklep šele tak,rat rahljati, 
ko popušča pri·ra·ščanje v višino. Nasprotno pravilnemu Kozarčevemu naziranju pa 
je trdil, da je mogoče gojiti hrast samo v čistih sestojih. 

Ze zu 1 ka ( 1915) je trdil, da hrast najbolje uspeva s p.rimesjo jesena, bresta, 
gabra in maklena, grdil pa je s trditvijo, da moramo· za gojenje hrasta držati 
popoln sklep in da ga ne smemo pretrgati. 

Ing. M ari n o v ;i c je v »ŠUmarskem listu« ]efa l917 lepo podal pregled 
razvoja o redčenjih·. Kot končni uspeh. - po vseh tavanjih, ki so imela za nego 
gozda slabe posledice - je obširno gpisal Reckov način »prostega redtenja«. Ta 
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način nege postavlja kot načelo gojenje posameznih dreves v sestoju. 
Namen redčenja ni samo povečanje prirastka drevesa, temveč povečanje vrednosti 
debla. Vrednost gozda .pa raste samo s povečanjem njeg·ove kvalitete. Novi pisci -
pravi Ma:rinovic - se ·strinjajo s Heckom. Vsi so soglasni, da je treba varovati po
tlačena in .zaostala, toda za ,življenje še vedno sposobna drevesa, redčenje pa naj 
zajame tudi vladajoči del sestoja in naj začasno prerahlja sklep, pri Čemer naj se 
stremi k vzgojitvi čim lepših in vrednejših dreves. 

Praktično izvajanje redčenj pri nas 

Tudi pri nas je v strokovni literaturi že pred koncem prejšnjega stoletja 
prodrla misel, da je treba negovati krošnje dreves (Kozarac) in jih v ta namen 
rahljati ter tako dovajati več svetlobe onemu drevju, ki ga kot vrednejšega želimo 
negovati. Kljub temu pa v praksi ni bilo prave opore za izvajanje takega sistema 
redčenja. Misel o nizkih redčenjih se je bila že tako globoko zasidrala, da so tudi 
oni strokovnjaki, ki so bili prepričani o prednosti visokega redčenja, deloma iz 
navade, deloma pa tudi iz negotovosti v praksi priporoč,ali kombinacijo visokega 
redčenja z nizkim in pri tem opozarjali. na >>previdno« odpiranje sklepa krošenj. 
Tudi pri sicer napredni Heckovi metodi visokih redčenj, ki zahteva varovanje po
tlačenih in zaostalih »toda za življenje sposobnih dreves« ni povsem jasno, katera SG 

takšna za življenje ~posobna in nesposobna drevesa in kje je meja med obema. Od
govor na to vprašanje je seveda prepuščen odkazovalcu. Ta bo ponekod mnenja, da so 
vsa podstojna drevesa za življenje nesposobna ter bo namesto visokega izvršil 
močnejše nizko redčenje, oziroma kombinacijo nizkega in visokega redčenja ob 
»previdnem« rahljanju sklepa. 

Napredni način nege se pri nas ni mogel uveljaviti v toiikšni meri, kakor bi 
pričakovali glede na dolgo razdobje, odkar se že nad pol stoletja budi zanimanje 
za. tak način redčenj {francoska in danska visoka redčenja ter Heckova prosta 
redčenja). šele v tretjem desetletju našega stoletja smo pričeli praktično negovati 
sestoje, čeprav na ra.zmer:oma majhnem gozdnem področju. P·o osvoboditvi je 
bivše ministrstvo za gozdarstvo prepovedalo izvajanje nege gozda z nizkim red
Čenjem. To je bila posledica spoznanja škodljivih posledic tega sistema na nego, 
posebno pa na kvaliletni razvoj sestojev. 

čeprav se na posameznih g.ozdnih področjih kaže lep napredek nege z viso.kimi 
redčenji, se še vedno ne moremo povsod pohvaliti z zadovoljivim uspehom. Na
sprotno, neredko lahko vidimo, da je bilo delo opravljeno z nizkim redčeojem ali 
pa, kar je še slabše, s slabo kombinacijo nizkega in visokega redčenja. Takšno 
početje je celo škodljivo, saj uničujemo z iz-sekom velikega števila drcvesc, ki 
imajo navadno neznatno maso, gostoto sestaja in onemogočamo nadaljno uspešno 
nego sestoja. 

če izvajamo visoko redčenje in· istočasno izsekavamo suha in skoraj mrtva 
drevesca, oziroma takšna, ki v resnici niso sposobna za življenje, to še ni kombi
nacija visokega in nizkega redčenja. Izseka,vanje takih drevesc lahko imenujemo 
»pokop mrtvecev«, saj jih je pravzaprav izločila že priroda sama. Njihov izsek je 
navadno brez sleherne gojitvene vrednosti, pogosto pa tudi brez pomena za izkori
ščanje lesne mase. Za pravilno nego gozda je dosti bolj pravilno in koristno, če· 
prepustimo izločanje dreves iz podstojne etaže tudi v bodoče prirodi sami, ker 
ona pri tem ne bo storila napake, medtem ko človek v večini primerov ne more· 
ugotoviti, katero drevesce ni sposobno za življenje. Zavedati se moramo, da pod
stojna d.revesa nikogar ne ovirajo pač pa ~ gojitvenem oziru zelo koristijo. Oh 
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pravočasnem ponavljanju visokih redčenj bodo podstojna drevesca dobila svetlobo 
ter si tako opomogla za nadaljnje življenje in razvoj. če pa se bodo posamezna 
podstojna dtfevesca <lo prihodnjega redčenja osušila, bo njihovo število neprimerno 
manjše, kakor če bi pri redčenju izločili vsa ona pod.stojna drevesca, k a~tera bi 
ocenili kot nesposobna za življenje. Ob tem se poraja tudi vpra·Ša.nje tehnične. 
izvedbe odkazovanja ta.kšnih drevesc in izgube časa pri zamudnem delu na velikih 

~ 

~ 
lo. 

V S!kupini 4 •SII11re-k je samo levemu 
drevesu omo•gočen neovi.ran razv-oj. 
Srednja smreka je sti:snjena in m.očn.o 
~uši svoji .sosedi na desni in za seboj 

\ 

' p. 
~-

t 
~ 

Z izsekom srednje smreke smo omogo
Či·li v bodoče trem smrekam lepši raz
voj. Pri.ras.tek v.sch treh p eos·talih 
smrek ho · o.dslej večji ko1: je bil prej 
pri vseh Š•ti·rih (P-o.klj.uka , 19, 8. 1954) 

in gostih pov.ršinah celo takrat, če odkazuje.mo samo drevesa v nadstojni etaži. 
Praktično je nemogoče pravilno ocenjevati življ.enjsko sposobnost ali nesposobnost 
posameznih drevesc pods,tojne etaže.* 

,., S to -br.dibv·ijo .se ne stri•n jamo •p·o1poJnorma :zbs.ti IZ >OIZi-rom na n a·sledll'je: Drevje, ki 
tZara-di pre.m.o·Čne U'te.snjenO"'.ti .hira in ISe SU.Ši, nudi •doloČenim g-nndnim IŠ:ko;dljivcem ne le 
Z<tJve1tje ampwk ttu•di .zelo p.ripraJYno IPO'dla,g.o •za razmno·Že>va.nje. Za1to 'l g~z·dr.•o 'Va·n:Yt'Ve:nega 
sta-lišča -olb pra'Vi:lnem poseganju rv :s.kle:p krošenj ne !kaže za v.se .drove&ne vn;,te o;bsoditi 
in .zaJVreči o.dsJra.njevanja »za ži.vlje~nje n e<spos01b.nih« d_reves nz rp·odS~to•jne ~tc::-že. Nadalje 
moramo _pr.i red.Čelllj.u up:o~tevati ne le me;dsebojne odriose dreve,s am1p.ak tudi obu-i.ko in 
kvaliteto deibel in krošenj, .ki v doLočenih p:r:imer.i.h verjetn•o, včas.ih pa z:a.ne~ljivo izvirata iz 
dednih ·o,snoiV (i za~ukano·st -debJa, vejna•tost i.td.) . O.dlka.zo.vaJe.c naj 1to:rej ne .op.ravlja Je eno
.stransike .nal·O',ge ))1go•.zdnega re-d·i-telja« , temweč naj pri vsatki >O.d!oči•tvi po;sega v široko popu
lacijo .go;z;dnega dre.vja •tudi ·ko·t gojitelj in piri mdče.nju, zhSit-i pa .pri pre·s;ye.t.litvi ravna 
kot dosleden ·sdekcionar v sk-robi za dobriQ po.tomstvo •dobrih predni,kov. 

U .r e .d n i š t v o 
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Končno navajamo nekaj misli prof. S c ha de 1 ina, enega naj.bolj sodobnih 
piscev o negi gozda: 

za čiščenje sestoJev Schadelin zahteva, da ima vodja dela razumevanje za 
gojitev ter da pozna kvaliteto članov sestoja. Kdor pozna, kaj je med mladj·em 
dobrega, pozna tudi ono manjvredno. Ce dobi nalog odstraniti predvsem slabša 
nadstojna drevesa! tedaj ima jasno predstavo o sliki čiščenja. To svoje znanje pa 
mora ob raznih sprememb_ah drevesnih vrst, primesi in zarasti vedno znova utrje
vati. Pri izvajanju čiš:čenja i·e treba, paziti, da opravimo samo zares potrebno delo 
1er da pri tem ne zaidemo v drobnarije, v vrtnarjenje. Ob vsaki priliki bomo nare
dili le to.tiko·, da bo vse ostalo opravila po naši želji narava sama. 

O redčenju pravi., naj se izločijo najprej in v glavnem najbolj škodljiva dre
vesa ali tudi samo tekmeci, ki ovirajo rast najvrednejših dreves. Korist podstojnih 
dreves se kaže posebno v tem, da osvobodimo krošnje izhranih elitnih dreves, ne 
da bi se mikroklima bistveno spremenila. 

Sch~idelin poudarja, da j.e redčenje težko prilagoditi razmeram, ki se neredko 
vsak hip menjajo, takorekoč od drevesa do dr·evesa. Toga uporaba določenih pravil, 
kdevita obramba izbranega števila kvalitetnih dreves za bodočnost, prilagoditev 
dela starosti sestoja, intenzivnost posega itd. je zlo in kaže pomanjkanje sposob
nosti za reševanje tako važnih nalog, kakor jih nalaga nega z redčenjem. Te naloge 
zahtevajo obširno znanje. Kdor opravlja redčenje glede na š.tevila in medsebcjno 
razdaljo dreves ali glede na temelj;nice in podatke donosnih tablk ter išče njihove 
številke, je zanj zelo dvomljivo, da bi bil sposoben dobro redčiti. Kdor pa dda po 
nasvetu Phaila, vprašuie drevesa po nji·hovih željah, kako naj z njimi· postopa. 
če razume jezik dreves, bo tudi razumel navodila o ·redčenju in jih bo znal pravilno 
uporabiti v vsakem posameznem primeru. To pomeni, da moramo pri vsakem pra
vilno izvajanem redčenju paziti na vsako drevo, če hočemo v sestoj·ih doseči naj
večji gospodarski uspeh. Gozd je odprta knjiga, napisana v posebnem jeziku, ki 
je poln logike. Kdor ga razume, bo z lahkoto reševal vprašanje nege gozda. 

V državah z naprednim gozdarstvom odka:zujejo redčenje visokokvalificirani, 
sposobni strokovnjaki . Oclkazilo redčenja cenijo kot najva·žnejše gojitveno delo , 
za katero je potrebno dobro strokovno znanje. Dobro odkazilo odloča o kvaliteti 
sestoja in ·o njegovem bodočem vrednostnem ·dono~u .. Tudi pri nas bi n1ot·alo biti 
tako ali pa bi moralo strokovno osebje pri tem delu vsaj živo sodelovati in upo
rabiti čim več časa la svoj sb·okovni dvig. 

Nekateri slo,ven ki g•o'z-darji me,nijo. da je viso·ko redčenje .uporab ljivo tmmo (la listna te 
gozdo.ve, .da pa je manj primerno ali celo· nei,zvedljirvo' v smrekovi;h ·sest·ojih. V resni(i pa 
S'J vi.so.ka redče.nja po,trebna za čiste in mešane ses-toje vseh cLre;vcsoih vrs't. !Pa<Č pa je pri 

visokem ·rodčenjn nujno potrebno, da odkazovalec dobro po7.l.na biološ,ke zahteve vs3!ke 
posa:mez.ne •dPevesne vrste in da razume tudi potrebe vsakega kvalitetnega drevesa, kateremu 
želi· pomagati. To znanje pa je nemogoče dobiti samo iz knjige, temveč je nenehno treba 

listati po 1knjigi ·narave - gozd·u. 

V ·do,ka•z, :kak1<>' je tudi v či5"tem smrekovem sestojo. potreb:li1o in k·orist.no sodobno vi·soko 

in biolo.š!ko pravilno re.dčonje, naj bosta .d1va foto<grafirana primera iz po,Mjuškega gozda 
(GG "Bled). 

Po slo•venskilh 1go.z·dow·i·h vidimo v•s,e:povSIO.d veliko potre-bo po skr:bni &troko:v:n.i negi, 
ki .se je .doslej kaza1a na1j<več v lbiol-oš,ko nepraJvilnem izsetkawanju S!PO.dnje e·ta·že (.polnilnega 
s1oja) a·li pa v »;po·biranju mrličev«. Redčenja se pri današnji VT~dn:osti lesa navadn-o že 
ta:koj izplačajo. Ne 'da bi iis·kali pri tem sof'timentc, nam bodo j.zločena dr~ves~ dah mnogo 
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.cdulo,znega in jam5'kega 1lesa, drugih tanj·š·ih .,c;ontimento:v in drv. Sahlona bi 1bila pri takem 

delu škodlji,va, lov ·za mills-o in ·sortimelilti pa za go•ZJd na•ravno·s-t poguben. Pri odkwzov.anju 
mo·ramo 1tu.di. upo:števarti neva.nnosti snega, ž-leda in viharjev. Zato ne smemo ~es,toja nikdar 

premoču.o preredčiti, temveč mu samo prerabljruti krošnje. 

Vselej 1se moramo zavDda1ti, da se bomo v isti -sestoj ·še večkrat vračali ter da 2 enim 

samim ra.zrcdčenjem še da-Leč nismo· 01pravili s.voje ,na·loge . Zato ne smemo .bi)ti neuča,kani 

V skupini 8 smre·k je srednja najmoč
nejša in ogroža svoje 4 najbližje so
s-ede. Za·ciralca je treba. iz..lo.či-ti, dokler. 
imajo o.gmžena · drevesa še dD1ber pri
rastek, ka,r doka-zujejo njihovi vršički. 
Ob ,takem sbnju hi v b:ližnji bodoč
no~ti p6r.ašhla .le 3 -drevesa, ostalih 

5 pa bi ·poča.si h1ralo 

Po iz.ločitvi zatiraka si je 7 lep-o ra
lČcnih smrek oddahn.tilo. Ko se bodo pre
ostala drevesa čez nekaj let razra:sla, 
-se bo pokazn.J.:>, katera med njimi ' imajo 
bo<ločno·st in katora bo •treba izsekati 
pri naslednjih redče,njih. Količinski in 
ka.kov:ostni pri•ras-tek bo p-o izvršenem 

redčenju več j.i kot je bil ,prej. 
(P.okljuka l9. 8. 1954) 

ni-ti preveč >>:pO'djetni«, ·ker moramo raču.na1i s tem , da •se :bomo .v i,Soti .sestoj v.nn·i.li če-z 3-5 

ali največ 10 Jet in da homo -tudi takrat i.zločiE, ·drevesa, ,ki ·s-o lp01statla ·za nada1ljnjo gojitev 

odveč aii celo ško·dlj ·~va. Do ,tedaj pa bodo ta <lrevesa kor istni člani .se;s,toja in ·bodo skupaj 
z ni jm prira.šča,la. 

Tudi ·v .prebiralni'h go:o.do!Vih imamo skupine več· ali manj e<no·do:bnoga -drevja, kjer je 

visoko redčenje eJdini :na·čin, :s katterim ·pospešujemo kvalitetnim dr.e;vesom pravilen razvoj 

krošenj.* 

* Zaklj.učni dodate'k ·v drobnem tisku in slike je pris:peva.l inž. V. Beltram. 
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JlliPko 

CJlJa1tzl ow.tl.zg 

Nenadoma se je poslovil od nas tovariš Mirko Hanzlowsky. Umrl je lani 
22. decembra, zadet od možganske kaJp.i, v Dobu pri I)omžalah, kjer je užival mirne 
dni svojega .pokoja. Hudo je prizadela nova izgub~ vse njegove znance ter pri
jatelje iz zelene gozdarske in živahne lovske tova.rišije. 

Mirko Hanzlowsky je bil rojen marca 1883 v Kostanjevici kot sin go.zdarja pri 
državni g.ozdni upravi, kamor 1oje prišel iz češkega. V spoštovanju do očeta, ki je 
vzgajal njega in š.e dva brata v ljubezni do narave, se je posvetil gozdarskemu 
poklicu. Prakticiral je pri gozdni upravi v Kostanjevici, nakar je dovršil znano 
enoletno gozdarsko šolo v Idriji. Ko je odslužil vojaški rok. ga je Gori·ška gozdna 
direkcija poslala v Trnovski g.ozd (Dol) in na Pokljuka (·Mrzli Studene·c ali po 
gorjansko, blejsko: >>Za močivom«). Tu je dodo.bra spoznal življenje v visokih 
gorskih predelih, nato pa se je zopet vr.nil v Kostanjevica. 

Kot samostojen delavec in odločen zagovornik lastnega mišljenja je moral 
doživeti, da je bil leta 1928 zaradi .svoje načelnosti predčasno upokojen, vendar 
pa za svoje delo tudi ndli.kovan. Zaradi tega in zaradi bolehnosti je nato nekaj 
let počival. Pozneje je služ.boval še v Kokri na Jezerskem, nato pa za Kreditno 
banko v Ljubljani opravljal nadzorne posle na gozdnem velepos~estvu prezadolže
ncga lastnika. V letih 1938-1939 je upravljal drevesnico Jugoslovanskega Sumar
skega Udruženja v Račah pri Mariboru, kjer ga je zadela nasilna okupator jeva roka 
in ga iz.selila v ·Čačak v Srbijo. Po osv.oboditvi se je v.rnil v domače kraje ter 
zopet aktivno posege1 v gozdans.ko stroko in pomagal graditi novo življenje v osvo
bojeni. domovini. Opravljal je gozdarske posle v Smledniku in pri OlLO v Kranju. 
Nekaj časa je bil tudi upravnik go.zdne uprave v Preddvoru, nato pa je do svoje 
upokojitve uspešno služboval pri novo l!lstanovljenih Gozdnih semenarnah in dre
vesnicah v Mengšu. 

Največje veselje in zanimanje je imel tovariš Hanzlowsky kot razumen gozd~r za 
gojenje ~o21dov, za delo v drevesnicah, v lovski in ribiški gospodarski panogi, za 
kar je dobil skrobno podlag.o kot dober učenec svoj·ega očeta goz.darja, pri prak
tičnem delu in v dobri idrijski go2darski šoli. Vse svoje izkušnje je kot praktik 
prenašal na mlajše tovariše in gozdne ter lovske čuv~.je. 

Ko·t velik ljubitelj narave se je posvetil kot amater tudi slikarstvu. Ohranjeni 
sta njegovi sl-iki gradov v Kootanjevioj in v .Plete:rjih. Delal je načrte za go.ozdarske 
koče, poleg tega pa se zanimal za zgodovino in kroniko starih. go-zdov ter raziskoval 
izvor slovenskih krajevnih nazivov. Vest.no je opravljal svojo gozdarsko službo. 
temeljito znal o:pazovati naravo ~n z v,so lovsko šegavostjo tudi kramljati. Udejstvo
val se je kot člankar v Go.zdarskem veSitniku (1939-1940), še več. pa je pisal v 
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»Lovca« o zanimivih lovskih do-življajih in opazovanjih. Preko 5{) njegovih član
kov smo našli v omenjenih revijah.. 

Mirko Hanzlowsky je bil vesten, natančen v podrobnostih, strog do sebe, do 
podrejenih in v službi discipliniran. V zasebnem življenju je bil tovariško uslužen, 
za družino skrben, uvideven in dober oče. Kakor do svoje družine, je kazal no
tranjo povezanost i·n ljubezen tudi do z-elenega g.ozda in za njegovo živahno življe
nje, za kar je žrtvoval vse svoje delo. Gojil je .še eno srčno željo: imeti sina -
gozdarja. Ker mu to ni bilo dano, je posvojil moško dete iz ljubljanskega dečjega 
doma, toda žal ni učakal uresničitve svoj-ega zadnjega življenj·skega cilja. 

Družinska grobnica v Kranju ga je sprej,ela k zadnjemu počitku. Na njegovi 
zadnji poti mu je poklonila narava lep, sončen dan. Kot vedno, je .bilo 1tudi ob 
slovesu vse živahno okoli njega. Vsi ožji znanci, prijatelji, gozdarji, lovci so po
spremili tovariša Mirka in mu izrekli v slo.vo obilo toplih besed, ki so .privrele iz 
ožaloščenih src. Pri odpr.tem grobu •ter ·ob jasnem .pogledu na širne gore se nam je 
zazdelo, da z vrhov planin izkazuj.ejo zadnjo čast tovarišu Mirko, svojemu za
ščitniku in skrbniku tudi njegovi ljubljenci gamsi, jeleni, ruševci in petelini. V 
zadnji pozdrav pa mu je odjeknila salva iz lovskih pušk. 

Topel spomin Tvojih dragih, prijateljev ter strokovnih in lovskih tovarišev, 
dragi Mirko, je neuvenljiva vejica na Tv.o ji gomili, vetrič z naših planin pa Ti 
šepeče prisrčne pozdrave in zahvalo Tvojih ljublj encev: gozdov in divjadi. 

C. B. 

SODOBNA VPRAšANJA 

ST ALišCE DIT GLl O ORGANIZACiji GOZDARSKE SLUZBE 

(S.Iolepi rp-lenuma DIT GLI ,z ·eLne 6. XI. 1954 o dopo1niwi oliganilzaci:je goLzida·I1stva :v LR 
SJovooiji tS poseb.nim ·o.zirom na r~zmeji•tev nalog med olkraj.nimi (mesbnimi) upravami 

za ;gozdar.stvo .in gozdn.ogospodars'ki-mi organizac.ijami.) 

Na podla.gi navodila -o ureditvi gozdarske službe v okrajih in mestih v ~vezi 
s 24. člet;tom zakona .o gozdovih (Uradni list LRS, &t. 22-78/53) so bi.le v prvi polo
vici leta 1954 v LR Sloveniji ustanovljene okrajne oziroma mestne uprave za 
gozdarstcvo. Te uprave so -o.d svoje ustanovitve do sedaj v pretežnem delu pokazale 
opazljive uspehe predvsem v primerjavi z zasebnim g.ozdnim sektorjem in v priza
devanju, da se poenoti gozdarska politika v v:seh gozdovih brez ozira na lastništvo. 
Hkrati pa so se pojavile nekatere neja~nosti. 'fe se kažejo zlasti v različnem 
pojmovanju družbenopolitičnih (upravnih), kakor tudi operativnih fnnkcij, od 
katerih naj bi imenovane upra'Ve opravljale družbenopolitične funkcije (za vse 
gozdove), go:zdna go-spodarstva pa operativne naloge, vendar le za go·zdove sploš
nega ljudskega premoženj,a. Navedene nejasnosti, ki jim je v največji meri vzrok 
nejasna opredelitev pojma upravljanja iz citiranega 24. člena, pa povzro .čajo na 
terenu nepotrebna in škodljiva trenja, ki jih je treba čimprej odpraviti. Pri tem 
pa bi bilo treba izhajati iz naslednjih načel: 

I. Go-spodarjenje z gozdom je operativno delo in obsega vse faze gojitve, nege, 
vzdrževalnih del in izkoriščanja go-zdov. Kot tako je neločljivo povezana celota in 
mora zato teči po enem tiru (operativa). 

O lb .ra Q: ·lo :ž ·ite v : V,se o'd nas~a.ruka .gozda, (p-Oigozdovanja) do po,seka .zrelega 

sestaja ·se ,navedena dela ·opra!Vljajo porvezano in nepretngoma; bilo bi neraci,onalno, 
da .bi se· clolo-čeno delo a,li fruza tega .deJa j.z.tr.ga.ta •oo cel·ote in oprarvljala 5amos-tojno. 
S tem v zvezi je tudi ·razumljiv·o, -&a ·sta interes in od'g·ovo.rnost strokovnega ose!hja, 
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ki ta dela opravlja, z njimi nepretrgoma povezana. - Lo:kor1!ščanje gozdov, k·ot eno 
od navedenih deL je v prehiralnih go21dov~h - tn teh je v LR Sloveniji več.ina -
eden naj,bolj važnih gojitvenih ukrepov. ki vpliva na p·omlajevanje gozdov. Vrhu 
tega pa zara:di izčrpanosti ·slovensbh .g.o2idov odpada velik del njihovega izkoriščanja 
na ta-ko imenova,ne sani:tarn.e sečenj e, ki so neposredno pove,zane z go j.i1v.i jo fi nego• 
gozdov. Zato 'tudi i.ikori~-čanje go'zdov jz str.okovnih :in racionadnih ra·zlogov ni mogoče 
J,oči·ti od drugih go~·dno-gospodarskih nalo·g .. 

Navedeno operativno .deJo (gospodarjenje) zajema tudi strokovn.o -pripravo vseh
na.ve.denih ·del, to je planov in da'rronto·v, ki ji,h opera.tiva sestav·i p·o g.o,zdnogo.spo-· 
·da.F<sJkih .načeliih in predpisih ·O go·zdovih (•t.raj·nos,t gozdne proizv.o-dnje) .ter po navo
·dilih uprav .za go~z,darstvo, !katere 'SO ;t.udi ,p.ristojni ,drža.vni .organi za O'dobri:tev planov 
m elaborato.v. 

2. Zaradi trajnega in smotrnega gospodarjenja z gozdovi je potrebno, da 
postanejo gozdno gospodarska (gravitacijska) območj, a stalne in nedeljive enote,. 
za katere se sestavljajo gozdnogospodanki ureditveni elaborati. 

Obrazi .o ž h te v : Gospodarjenj-e z gO'zdoVIi je uspešno 1lahko le tedaj, če se 
upoŠ>te.vajo ustreoz,ni pogoji za ·gospodarjenje. Gla!Vni i:zme.d teh pOtgojev pa je pri 
rodna ·topograf~ka ·oibBka zeml.jišča. RazumljilVo joe, da je 'samo ,za .ta-ko uS;tv•arjene· 
za&kroiene gO'Spo-darske eno•te - goxdnD'go,spo·da.nska ()(bmočja - mogoče sestavljati 
dolgoročne ·i,n kra'bkoročne naČII'te .pa tudi ureditvene elaborate, .ki zahtevajo mno·go· 
strokoVDega de<la ·ta.ko p1;i .sestavljanju kakor .pr:i izvajanj-u; kajti dej •ko prej je 
·treba ugota!Vljati .mzulta<te gospo.darjenja, ureditvene ela:bora:te pa je mo1žno oihnav
Jja-ti spe,t 1samo ·ob .re:z·ul-ta<tih 1pretek-leg;a obdobja. Uredi.tveni elatbo·rat določa tudi 
gozdno p·o-dr.očje, na katereom .se .zado.volj·uje načelo traj1nega gospodarjenja. S tem 
v zvezi velja še naglasiti, da trajna g.ozdnogospo.darska območja zagotavljajo tudi 
j;asno podobo za izgradi·tev goz;dne transportne mreže. S tem. pa so že izpo-lnjeni 
po~oji 1 ob ka1terih naj.dej·o indru,strijJSka ·in .dru,ge pot11o~Šnje lesa najboljšo trajno· 
,z·ve.zo z do'l·oČenim le.snim ~suroiVinsbm lzale.djem. 

Sevf:lda pa se meje g.o.zdnogoS!Po.dar.skih območij ponekod ne skla.daj.o z upravno
te.ritorialnimi mejami. Za1o .o'bs.tojajo primeri, da sCJgajo goz·dnogo~S-podarska ob
mo.čja v več ·admin i-strativnih enot, ,venAlar •pa bi to ,kribnje navede-nih mej še ne-
1smelo :bi,ti vzwk, .da hi se goZJdno .gospo>da•rska o-bmo:čja ·ra·z.bila. Kaj,ti tudi ob ta:kih 
meJah je na eni stra-n·i mo·Žno, ločeno ug-otavljanje do,hodkov za vsak del območja 
posebej. na :d.rugi 1strani pa je ,za,go,toV<ljeno ·strokovno goopodarjenje. Iz ugoto;vitve, 
da so upra.vno-iteritorial.ne enote uS'_ta;no.vljene tudi ,z eikonomslcim po·udarkom, pa 
sledi .zaJključek, ·da .bo treba seda:nje Uipravne meje sča·soma prilagoditi gravita
cijskim mejam, kar ho· le v 'korist ·s.kupno·sti. 

3-. Za-sebno razdrobljeno la·stništvo gozdov je ovira, da bi se z zasebnimi 
gozdovi moglo .gospodariti v večjih zaokroženih gospodarskih enotah. Zato je 
treba stremeti za .tem, da se po vzorcu, ki velja za gozdove splošnega ljudskega 
premoženja, tudi na zasebni gozdni :sek1tor s prostovoljnim ?:druževanjem go,zdnih 
posestnikov v gospodarske organizacije omogoči gospodarjenje po sodobnih stro
kov.nih načelih. Kot ,zametek takih o:rganizacij bi lahko služili obstoječi lesni 
oziroma gozdni odseki KZ, bodisi za posamezno KZ ali za več KZ ozit·oma za 
večje o.bmočje skupaj. Do ustanovitve takih organizacij pa naj skrbe za gospodar
jenje z z~sebnimi go,zdovi oluajne oziroma mestne uprave za gozdarstvo na enak 
način kot do sedaj. 

O ib ra z l Oo žit e rv : rDo sedanji lesni od-seki KZ ·so se !Prete'Žno ukvarjali s pre
..k""Upčervanjem lesa, to,rej .s ·kio.me11cia-lnirmi p01sli, ne 'Pa ,z gozdnim go:.spodarjenjem. 
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Go51po·da-rjenje z g·oc:zdovi in ,gestarvljanje uredi.tve.nih elaboratov (z ,goji,tveno in scčnr1 

osn()VO kr vklj-učno z na.črtom tran-sportne mreže in drugih na;prav) ,sta na majhnih. 

·parcelwh :str.o.kov.no otež.kočena, fi·nančno· pa predraga. 'fThkaj je .dejansko izključeno 

uporabljanje rstmkovni:h -k<lldmv, iki se ·splača~o le pri velilkih povdionah ali trdnejših 

orga111i•zacija•h. Vnhu ·tega b i take organi-zacije v zoa{on1 meri oJajšale upra.vnona.d

zorstveno ,ddo uprav .za g·ozd-austvo, •ki se morajo danes brez njih in n:a r<>vaš sv.oje·ga 

rednega up!l'avn:onadzurstven:Bga dela ukva-rjwti z drobmimi -deli, .ki so zvezana z nuj

nimi omeji·bvami j,zkoriščanja .. za;sebonih gozdov. Takšno poseganje upra;v za gozdar

stvo kort državnih upravollh organcw v ·zasebne g(}zdove. mcst·oma rtudi .slabi prjrojen i 

srniset .kanet.o.valcev ,za go j itov ;gozdcw, medtem ko bi ga •la1s·t1le gospodarske o~r,gaoni

zacije "utrdi~!e in ra.2lŠirilc. Za vzpodbudo !Pospeše-nega rustarnavljanja pros-tov·o1jnih 

zadmžni·h ·goStpndarshh orga:nrzacij za· za;sebne gozdove je .zato priporočljivo, da se 

jim ..nud ijro določene ·olajšave. T.o je mogoče rdo.seči s poli t iko <go·zdnilh skladov j,n S· 

pordpiranjem :stro1kovnih kad r ov ta1kih o·rgani:zacij. 

4. Upravljanje gozdov splošnega ljudskega premoženja kot del družbeno
polirtičnih funkcij ·pripada družbenim - ob1astvenim - organom, to je okrajnim 
oziroma mestnim ljudskim odborom (upravam za gozdarstvo), gospodarjenje s 
temi gozdovi (operativno delo) pa sodi med naloge gospodarskih O!l"ganizacij. Pri 
tem je treba naloge prvih in drugih čim bolj natančno razmejiti. kar je mngoče 
izvršiti tudi z o,predelitvij-o .pojmov upravlj-anja in gospoda.rjenja. 

O !bra zložitev : Po sedanjem1 organiza cijskem ~tanju v L~ Sloveniji že 
imamo 0;krajne '(me-stne) uprave za .gozdanstvo k·o-t .o11gane UlPmvljanja 1n gozdna 

gospodar.s-bva kot ·gosp·O'dar;ske organizacije ·za gaz.dove ,splošnega lj:udskega premo

ženja, ven.dar njihove nalo.ge še nis-o razmejene, ka,r p-ovzr.oča škodlji·vo .trenje pri 

go:spodarjenju z go:zdovi. V a1 edrža.vnem sektorj·u imamo ponekod le:sne oziroma 

g()zdne odselke KZ s ·pens·pekitivnimi zadmžnimi gospodarskimi orga·niza,cijami,, ka1knr je 

navedeno v 3. to·čki. Da se iZOignemo nejasnost im in trenju, je treba .določiti ali 

mzmejiti v:lo•ge pri,zadetih. 

5. Izhajaj·oČ iz zgoraj navedenih gozdnogospodarskih načel, spadajo po 
24. členu že navedenega zakona o gozdovih k upravljanju gozdov splošnega ljud
skeg:a premoženja naslednje družbene naloge: 

a) urejanje razmerja gozdar.stva nasproti drugim gospodarskim panogam t. j . 
vodstvo gozdno in lesnogospodarske politike: 

b) skrb za obstoječe goz·dne fonde (očuvanje, pospeševanje); 

c) .skrb za aktivizacijo pasivnih goz-dnih zorn lj išč (kras, gola m opusto-šena 
z~mljišča , grmi~ča, hudourniška območj<!- itd.); 

Č) skrb Za rOČuvanje in dvig neposrednih in posrednih kor-isti gozdov; 
d) določanje obsega, načina in kraja sečenj upoštevajoč načelo trajnosti 

gozdne proizvodnje z odobravanjem tozadev.nih načrtov na podlagi ureditvenih 
elaboratov ali letnih kvot; 

e) ·določanje vrste in obsega goj1itvenih in drugih dejavnosti, investicijskih 
in vzdrževalnih del z odobravanjem tozadevnih načrtov in elaJborartov; 

f) razpolaganje z g.ozdovi, gozdnimi zemljišči in njihovo dodeljevanje v uži
vanje ter opredeljevanje ·go·zdov za določene namene ; 

g) preskrba in dodeljevanje materialnih sredstev za izvedbo vseh potrebnih 
del; 

h) izvrševanje inšpekcijske službe na področju goz·dnega in lesnega gospo
darstva ne glede na lastnika; 



Seveda pa je med navedenimi nalogami nekaj takih, ki veljajo za v.se gozdove 
tudi za zasebne, n. pr. one pod a), b), c) in d). 

Poudariti je še .treba, da sta tukaj upravna in inšpekcijska služba združeni. 
Gospodarjenj'e z gozdovi pa obsega sledeče op era ti v ne naloge: 
a) izvajanje goj~tve in nege gozdov, vštevši odkazovanje drevja ter izkori

ščanje gozdov z vsemi sovpadajočimi deli; 

b) izvajanje gozdno,tehničnih in gradbenih del pri izgraditvi in vz·dr2evanju 
gozdnoprometne mreže, gozdnih stavb in drugih naprav; 

c) operativna pr.i.prava in .sesta,va p:r::edlog·ov, načrtov in elaboratov za dela, ki 
so navedena pod a) in b); 

č) sestavljanje materialnih in finančnih zaključnih računov ter kolavdacij
skih elaboratov; 

d) izvajanje trgovinskih zadev v okviru navedenih gospodarskih dejavnos,ti. 

O b ra z ·1 p. ž i-te v : 2e na.vedena trenja in nejas:nos,ti i.1ivi.ra.jo !PraiV iz neopre
deljene razmejitve nalog me,d upra.vo ·za ,g.cndarS:bvo in gozdn~m .g~po.daroSJtvom. Zato 
s·o uprave poneJko.d neposredno p·o·segale ·v operativne naloge, posebno rpri 1goji·nvi in 
od.kamovatnju drevja. To 'poseganje je na eni .strani oteževalo ·stwkovna dela gozd
nemu goS!po·darsbvu, na drr;ugi strani pa, tudi ovira;lo upravo pri izvrševanju O'blast
veni•h, "Uipra.vrni!h im rna,dJzorst'Venih fU'Illkicij. Ne glede na ·to pa takšno poseganje nujno 
pOVlZI'OČa, da n~Sltopa na i:stem 'Otperati·Vnem ISe.k•torj!U .dvoj.ni .kade·r , rt. j. 0\5eJb.je uprave 
in ose~bje g;oz(!nega gO'&podarstva, ·kar je za ·uspeh de1a lško,d.Ijivo in neekonomično, 
:zJlarsti v naših ra·zmerah, :ko nam •tako prima'llj-k.uje .Srtrokovnoga kadra za potrebna 
operati,vna ,de1a. Ratzumna delitev .upravne (.d•ružbeno·p·oli·tične) služ~e od operativnih 

nalog narekuje, :da je 'V okrviru uprlllve tudi inš.pe.kcijska ·shuŽiba, ki jre :brrez d:-vo-ma. njen 
bi:shveni del Temu v pri'd govori tud.i že navedeno rpomanjka,nje strolko·vnega ka:dra. 
Irn~etkcijs.ko rsllll71bo pa oprruvlja u:pra:va s svojim kadr.om na V!SCJh področjih dela, 
ka·kor r11amkujej·o potrebe. 

6. Od operativne dej-avnosti goz.d-nog·o'spodarskih organizacij ima p ri do
bi ten podjetniški značaj samo izkoriščanje gozdov ne pa gojiitev, nega in 
vzdrževalna dela. Zato bi bilo potrebno, da se za gozdna gospodarstva izdajo 
posebni predpisi, ki bodo ustrezali značaju dela teih gospodarstev. Do izdaje teh 
predpisov bi bilo .treba vso to problematiko urejati z družbenim planom. Usta
novljena naj bi bila posebna komisija, ki naj bi izdelala motivacije in osnutke 
ustreznih predpisov oziroma predlagala ustrezno uporabo instrumentov druibenega 
plana. Vsi ti rpredlog·i in predpisi pa b.i morali izhajati iz vidika, da imej gozdno 
gospodarstvo določen teritorij, in obravnavati nepridobitne dejav.nosti ločeno o-d 
družbenega pbna izkarri.ščanja gozdov, podobno kakor pri kmetij-skih posestvih. 

Ob ra z l o ž i ·te v : Go·zdna 'gos.pooda'I'-stva so podjetja, organizirana po U'I"edbi 
o u&ta:navlj.a.nju :podjet-ij in o.brti (Urllldni li·s·t FLRJ, št. 51-424/.53), !ker nimajo S'Vojih 
ustre1mih .tpredpisov. Ob takem pravnem stanju je razumlj1ivo, ·da so v-se dejavnosti 
go·zdneg:a go,spo·darstva (im ne sam·o i.zklOriščanje gozdov, ki je po 10. členu nal\ledene 
splošne uredbe edina g;ospodarska dej.avn·ost v panog·i gozda·rstva) obremenjene v 
smis1u pod jetniškega dela, ki ·as hvar ja dobiček. Ke·r pa n . pr. go ji,tev ·ia1 nega go,zdov 
ter vzdrževanje ustrezoih ·ohjek·to-v dejan-sko ni pr.idoh.itno in se dobiček samo umetno 
domcneva, da 1se •ta1ko ustrcie seda..njim plan~·kim in5tmmentom, .kar :pa ne ustre.za 
naravi ,dela. Ra·zum·Gi:vo je, da ~se mora domnevani dobiček tudi plačati, s tem pa se 

ta· dda umetno podra.Ž·ujejo, :bodlsi na š!lcod·o .sreds·te.v goz<ine:ga s·k'ada bodisi v 
škodo obsega dela . Kajti če ,lJii' tega .d-omneVille.ga do.bička ne .b1ilo -treba plačevati, 
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bi se za isti ,znesek laJhko ·O·p.ravil•o ve·č 1del. S takim ravnanjem se .to.rej odteguje 
go:zdu ·ti-sti dd .gozdnega· <Sk.lada, ki se mora ko,t domnevni dobiček spremeniti v 
družbene daja:tve. Takšno troše-nje gCT~dne:ga sklada pa je •Smotrno 4:~liko manj, ke·r 
bi bilo tre'ba ob sedanjem stanju našilh goz.do,v vamje vllo.žiti vsa razp'Olo·!Jjiva: 
sreds,tva gozdnega sklada, •dokler ·stanje ne ~·o normali.zirano. Omenjene viwke 
p·odraži•t.ve pa .so oni čini·telj, ,ki navaja okrajne (me.Ytne) ljudske odb-ore k tenden
cam. da o:dv·zemajo gmzdnim ~o&podar&tv·om navedena dela ali njihove posamezne 
faze, -s ·Čemer ·se na eni s.trani trga povezano gospoda;rjenje, na ,drugi strani pa se 
uswarjajo nejasno~ti in trenja. , 

7. Zagotoviti je treba enotno politiko ·plačnega sistema pri okrajnih (mestnih) 
upravah za gozdarstvo in gozdnih gospodarstvih. S tem bi se onemogočilo škod
ljivo prehajanje strokovnega kadra o.d prvih k drugim in obratno. Obenem pa je 
treba učvrstiti navedene uprave kot državne upravne organe prve stopnje na pod
ročju gozdarstva. 

O ·b ·ra iz 1 ·o ž i t ev : Okraj:ne •uprave so v•zli.c začetnim težarvam in ne glede 
na nekatere .IokaJlne dlLi1Pa1ke S~top ·ile velik korak naprej v k:o·r ist splO'šoih interesov 
g·mldmega i·n !osnega goispodar.stva. Njihwo .utrdite·v narekujejo :že poudarjena načela 
o :druŽibenopohtičncm upTavljanju .go:zdo.v. Zato· jih je ·trelba p·o:dpreti p.redvsem s 
kval.~tet:nim strokov.nim 'kadrom, da bi ~v.ojim nalogam ·čimbolj ustrezale. SedaJj ima 
p-o·trelben stwkov:ni kader komaj :p-olovico upra1v. 

Glede gozdnih go·srpodars.otw pa velja :pooudari,ti, da jim je treba tudi za zg9·raj 
mtve>dene pridobi.tvene dejavnosti primati pochlago za .oni ·del p1lač, ki ga d·oločajo· 

tarifni op.raviiln~ki. Obra·čunsJd ·sklad pla-č :bi b.it.o :treba ilzenačiti po ta·rifnem praYilniku. 

POT SKOZI :K!MECKE GOZDOVE 

l,z S ta rc Vrhnike vodi s·trma ces·:a skozi ·kme<čke goZ~dove na Kuren-t in po·tem 'kreneš 
~e više v Zapla!llinske ho•ste. Cesto •Spwti popravljajo .kmečki vo•z;n~ki sami, da je odtok 
vode mejen. Pri letošnjih nalivi•h je bilo to še :posebno potrebno. 

Kraš,ki ·svet nudi 1tod •.k do.kaj .dobra rastišča . Do Kurenota je najoveč iglavcev. Jelka, 
bor, samotna smreJka, hrast, bukev, gaher. Spo.toma pa ,Je opaziš pleše ,v go.zdu; prarznine 

v obsegu tri ·četnt do po>l.druge·ga ara ·zara'ŠČa rohido:v.je, pra.:prot in ma.Iinje. Veter pa ni 

zanesel sem niti enega semena· t ega ali dr.u~ega gozdnega .drevesa. ln te praznine zevajo 
že ..,edem let. Zakaj ji.h še niso p:ogoo·zdi.li? Lipa, 1bukev, gruber bi medtem lahko že pognali 
v mlada drevesca. Saj so prav ta II'astišča, .žej-na li·stavcev in v,sakoletnega lis·tja, ne zaradi 
stelje, ampak zaradi nov·.ih hranilnih snovi za s~iromašno zemJ.jo . 

Od Kure-nta dalje vodi cesta po ,grebenih in ·skozi Zaplaninske hoste. Tu samevajo 
svc.tli buko·vi ·gotudc;vi. RaoSt bukev je dotkaj stegnjena in vi,soka, debeline pa je le malo ." 
Na redkih mestih nas pozdravljajo mog.očne smre,ke. 

Vidim dvoje naJS!proH j. V go,z0.·o·vih .do Kurenta je ponekod obilo gostega p;odra.stja 
bukov ja, hrasto·v ja, 1kar p•re.več na škodo :sre:dnje dobro uspevajo,če jeJ.•ke i.n bo.ra. Više v 
bu·lvo.vih sestojih pa po:drasltja ni . Redkokje narava ·sama priikliče v življenje smr ck·o. 

V tako svetli:h b.ukO'V~h · .go•zdovih bi go·zdar lahko z U!Spehom polnil pra•z.nine v ni.žjih 

sloj-ih gozda ·s •smreko, jdko, IZ ga:brom, lipo, jav·ol"'om, breS't.om, češnjo, diovj'o hruško· ali 
1csniko. Zanimi,vo rbi bi,lo tudi vnaoša.nje ne.katerih tujih drevesnih vors.t, kakor zelene 
duglazije. 

V sončnih le~gah skrbi že na·rava .sama za ra·znovrstnost drevja, v senčnih pa vztraja 

samo bukev in le poča-si prirašča v .ci.ebelino. Gozdovi dajcj·:) obilo drohnega tehničnega 

lesa, podo.ba pa je, da služi •bolj kurja vi k.ot tehnični upora,bi. 
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Področje je zanimirvo , vendar o·d go.z.darskih .s!trolkovnjako'V še mal•o razis.kano. Po
sestniki imaj'o letos največ sk:rbi s tem, .da za·Wtevajo ponovno izmer·o .svojih parcel, tako, 
da bi v zemlji·Š'ko knjigo jasno zapisa-Ii, !ka:tere pa·rcele so danes dejaJOsko gozd in katere 
pašnik, rtra·vnik a:li nj iva. Se.čna dovoljenja ·se i;zdajajo 1samo .za manjše kohčine . Za ~zdai
nej.šo ·žl,vinmejo in 'Prašičjerejo po·grelšajo .močnejšilh 'krmil. Otrobov se obeta malo ter so 
sorazmerno draJgi. SI.ačje i·n ·s~torže koruze pa bo Ži!va,d hi;tro ,pohfUSta.Ia ·in gla·sno zahtevala 
mo.čnejše hrane, ·katere pa ne bo. Ma'Iisi,kateri. kmet ra•Čuna, da bi z .do.Im.d•kom j,z goJZ da 
kril v.se · da•vUine. Vsi o.s-tali 'dohodki ·pa bi .komaj ·xado;s.tovali ·za potrebe druž·ine in 
gospo<da<Tjenj.a sploh. 

Tako se kažejo očitne potrebe po reviziji katastra, po izdatnejših kohčinah močnih 
krmil .s primerno ceno, po po.s-topnem . ~z.:holjšanju :Prirastka leone gmo\te v go:z,du, pre.dvsem 
pa po po·drOibnejši rg-tfo·korvni pr·ouči,tvi gospoda·rjenja pnsameznih kmetij. V <S>p1ošnem pa 
več •o>bojestra.ns,kega ra·zumevanja :za 'dejaooko s;tanje in več pog-ojev, ki bodo prirve-dli do 

holjšega go·s.podar:s:keJga uspeha. Anton Se 1 i š k a r 

IZ PRAKSE 

O RESONANCNEM IN AVIONSKEM LESU 

Posebnost go.zdov na P.o1klju:ki je smrekov les oS ·specifičnimi lastnostmi. Na prvem 
mestu sta resonančni les za izdelavo glasbil in avionski les za izdelavo letal, športnih 
čolnov in športnega ·Orodja. Res·onančni les mora imeti odgovarjajoč·o struktur.o, a:v.ionski 
pa p.oleg nje tlldi pose:bne mehanične in tehnične lastnosti. Oba so·rtimenta najdemo v 
.gosto raščenih smrekovih gozdovih na raostiščih .z na·dmorsko višino nad 1000 m in kjer je 
vegetacijs>ka perioda kratka, - torej na rastiščih, kjer ·so dani pogoji za p.očasno rast 
drevja . Vse te potrebne klimatske in rastiščne pog·oje imajo ·smrekovi gozdovi na Pokljuki. 

Obširno je o resonančnem in avionskem lesu p~sal ing. Jelovac Vladimir v štev. 5-6 
revije »Les« za leto 1949. Obdelal je predvsem mehanska in tehniš;ka svojsi:va tega lesa 
v primerjav-i z drug.im lesom ter z ostalimi tvoritv.i, ki jih resonančni les lahJko nadomešča. 
Opisal je .tudi, kako je treba 'Z njim manipulirati v goZJdu ali v o!bratu. 

Za rast resonančnega in av ionskega le.sa 1so odločilni: rastišče (nadmorska vi~ina, tla), 
lega, trajanje vegetacije .in način v-zgoje, ki je ob skupnem ddova·nju vseh činiteljev 

odločilna .. "j{esonačnega lesa v hližnj.i preteklosti ni nihče posebej gojil. Ko je leta 1870 
prevzela p·okljuške go~zdove Kranjska industrijska dru-žba, je .potrebovali'. velike količine 
lesa pod normalno mer:o. Za kritje potreb so posegali v odraščujoče sestoje in izvaja li 
v njih nivka redčenja, pri tem pa niso nikjer občutno prekinjali sklepa krošenj . Po·sledica 
tega je bila, da so se /krošnje 'kmalu zopet SlkJen'ile in bili us;tvarjeni pogoji za rast čistih, 
polnolesnih, malovejnatih dreve.s, ki so enakomerno ,in slaho doraščala, kar so pospeševala 
še nadaljnja .previdna ni.z,ka redčenja. Tako so bili mimo-grede in ne zavedaje se vzgojeni 
zel-o VJ'edni lesni soi'timenti. V ·strnjenem sklepu je višinsko priraščanje intenzivnejše, dočim 
se debla ob zasenčenju uspešno čistijo ~Spodnjih vej, 'ki zaradi pomanjkanja svetlobe 
odmirajo in se sušijo. Z enakomernim priraščanjem pa se ustvarja fina struktura lesa. 

Kot vidimo, so vsep.ovsod izvajali nizko redčenje, .ki po ~edanjem pojmovanju naspro
tuje biološkemu gojenju gozdov. Negativne posledice tega načina gojenja gozdov (nizko· 
redčenje) ·se odra-žajo predvsem v .Ueh. Razen ·tega pri -tem .odstranjujemo tudi polnilni 
sloj, rki je v ·sestoju nujno p .otreben. Na spl·ošno dosežemo s ta:kim postopkom, če bi ga 
še nadalje izvajali, pozitivni u.s.peh v kvaliteti, negativni pa v proizvodni sposo·bno·sti tal. 
Z gojenjem gostega sklepa krošenj zaY,iramo razvoj prirastka. To zaviranje prirastka ,_ 
pa na-sprotuje splošni tendenci po povečanju prirastka, .ki gre na račun kvalitete. Pojavlja 
se vprašanje, ali .se bomo odločili za povečani prirastek ali za •kvaliteto. Vsako p'()splo-
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ševanje bi bilo zgrekno, ker tud.i na P.okljuki vsi ·.tereni ne ustrezajo pr-oizv{)dnji res-o
nančnega in av·io1l'skega lesa. Po načinu gospodaFjenja, ki je predpi.san v ureditvenem ela
boratu, bi vsa•kdo glasoval 2a visoko redčenje in povečanje rp,riras.bka, ker je pri tem 
hkra·ti bolj ohranj·cna pro.izv·odna sposo·bnost tal. Ce bi pa način vzg;oje resonančnega lesa 
predpisoval hkrati ohranit.ev in povečanje proizvodne sposobnostl tal, hi se stvar bistveno 
spremenila. Seveda ne smemo pozabiti, ·da bo imela v nadaljnji predelavi kvantiteta per
spektivno večjo vlogo in da ho važnejša iesna masa bre;z -ozira na sor.timente. Toda to je 
stvar daljše bodočnosti. V sedanjih pogojih in .ob potrebah indu.st~ije v bližnji bodočnosti 
pa menim, da je· gojenje ·omenjenega .kvalitetnega lesa potre•bno, -ker ·sta do sedaj znani 
v SI.ovenjji. ·Samo dve rastišči (Pokljwka in Jelovica), kjer je možna produkcija visoko 

kvalitetnega lesa. 

V p.o·tr;ditev prednjega izvajanja naj naved•em primer iz prarkse: lz rednih sečenj smo 
v letu 1953 pri od·kazovanju i.zločili drevesa, za .katera smo ·domnevali, da s·o sposobna za 
zaželeni resonančoi in av.ions·ki les. 'Ta drevesa smo posekali pred začetkom vegetacije, 
jih obeliti, toda razžagali j ih nismo. Povabili smo vse interesente, ki predelujejo reso
načni ali avi·o.nski ks, da so nam na .o'beljenih dreve~ih pokazali, kakšne dimenzije in 
kvalite1:·o potrebujejo .za svojo proizvodnjo. Vahilu so se odzvali zasto.pniki letalske indu
strije, ·tovarn glas1bil ter tova;m športnega: .o_rodja in špor·tnih Č·olnov. Ugotovili smo, da se 
lahko uspešno uporabijo tudi drevesa, ki po kriteriju JS ne bi .ustrezala za resonančno 
hlodov-ina. S pravilno manipulacij-o smo ne.poš.ko,dovane ,gortimente .oddaLi prcdelovalcem in 
dosegli približno S-kratni finančni efekt. Z ·ozirom na JS so bile priznane tolerance 
pri debelini., dol~1ini, 'Zasukanosti vlaken, delno tudi zaradi grčav.osti ter so bi.Ii določeni. 

tr.ije razredi za hlodovino te vnte. Cena je viriirala tudi glede na 1grčavost. Poudarjam, 
da se(nja recSonančnega lesa ni hila sama sebi namen, ampak da so ta drevesa padla v 
redni se-čnji. 

Opisani primer govori vseka1kor v pri,d gojenju re"5onančne.ga .in avionske,ga lesa, toda 
za odločitev pa to še ne zadostuje. Izvr-šiti bi morali analizo potreb .industrije" ki bo 
nuj,no navezana na to surovino, ·in ugo-toviti predvsem .potrebe industrije glasbil v bodoč
nosti. V bližnji bodočnosti pa bo povpraševanje pa tej vrsti lesa verjetno še močno in 
se bo lahko še rpovečalo. Saj potrebujej-o kva-litete~ les tudi druge industrije in vse to 
govori v prid ~otrnemu goj'enjl\1 tkvalitetnega lesa. Z intenzivnim visokim redčenjem b.i 
se 1sicer nekoli~o povečal prirastek, p·ovečana •količina prirastka pa ne bi v finančnem 

pogledu dosegla tega 1kot ·kvaliteta. Način gojenja bo •treba talw .predpisa•ti, -da bo <:~bra

njena proizvodna ,sposobnoS>t tal in da se ho po možnosti, 1kljub gosti rasti in mor~bitnemu 
nizkemu redčenju tudi povečala. 

Ce sklep krošenj naglo prekinemo, drevesa močnejše priraščajo na oni strani od 
koder prihaja povečana o·svetlitev, kvari pa se enakomerna struktura lesa. V praksi opa
zimo veliko· takšnih primerov, pred\r.se.m pri oplodnih -sečnjah, če .pomlajeva,nje ni pravo
časno uspelo. Pri določenih pogoj -ib je reguliranje no-tranj-e osvetlitve v sestoju odločilno 
za enakomerno pr.i.ralčanje. Ing. Robert Go l o b 

ZASEBNI GOZDOVI NA FINSKEM 4 
Ako si ogledamo origani•zac.ijo priva:tnih ;go.zd.o·v :na Fi,nskem, moramo •zl<11s-ti omen-iti 

dvoje .dej!Ste'V, ki ·sta značilni ·za ·s-ora;zmerje pritva•tni.h go'L)d.o.v in gozd·osv ·o:stalih lastn~kov. 

La-s-tni1ki ptivatnih g·otZdo•v, ki ·SO· ·skoraj vsi ~kme'bovalci, 'imajo pnib.ližno '60% vseh gozdov. 
v deželi cv svojih r:o,ka.h. Njifu1ovo &tevil-o je zelio· vi:soJ<O; sko.&raj 310.000 jih je. PoVlJ?rečno 
i.ma <vsa·k za,gebni po.sestni1k po 35 ha rg;ozda. 

Ker :so tla pr~v.a:tnirh go!Ld0wv večinoma ho·ljša ·o1d tai v ostalih g~o·z.do,vih, znaša letni 

.Pri·rastek pri.va:tni'h gozd01v ·stk·oraj X letnega p.rira·s•tka vseh go7)do.v na Finskem. Se večje 
je so-ra,-zmerje do-hodka, •ker .pose;kajo 80% v:sega lesa samo v rprivatn~h go·zdcwi.h. To nam 
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dokazuje , da zavzemajo privatni ~gozdovi važen položaj v gozdnem gospodarstvu Fiinske, 

.po'Se~bno_ pa še rv njenem iZJVo.zu, .kjer predst~vljaj.o ,Jes in lesni i.W..elki najvažnejš·o 
postavko. 

ToBkšna pomem!hntoSJt pr~vaJnih gozdov nala!ga 'gozdnim poses·tnikom .določene odgo

vornosti -do skupnosti in za·hteva od njih p-osebn·o ~&krtb za ra.zsodno i-zrabljanje lesa,, kot 

najvažnejše surovine v .de,Želi. Z ;zacdavoljs·tvom lahko ugo•toiVimo, da 's·o ·V z-adnjih letih 

kmeč.Ki go·zdni lastniki .zelo •sb:beE za s.·voje 1goz·dove in jih racionaLno i~ko•rišča(li, Njih-1wo 
naraščaj-ooD skrb mam. kaže dejstVlo, da se je l. 1950 ·okoli pol milijona ljurdi .udeležilo 

»pOJlOOa V gozd·OVe((, ,kjer SO ne.kaj .dnj_ opra·VljaJj ·mzna 1gozdna dela. P.osledice 1te mani
fes,tacije so še danes ·vidne. 

Vise, kar je v ·~vetz i •S pTi,vatnim go·zdar.stvom, urejuje in nadzontje centralna. go·zdarska 

organizacija, ki se imenuje TAPIO. Svoje .delo opnavlja s pomočjo okrajnih pododdelkov. 
V our.ganizaciji je v;olanjenih 4 70 stro-kovnjako:v in več :kot 37.1 go:zdnih rzadr ug, katere 

se ushno,vili gozdni po:s estn~ki in •ki so po;ve;za.ne ·S centrabn mpra<vo , Te .g-o•zdne zadruge 

imaj.o pribhžno 3 X m Flij-one ha go'zdov. Strokovnjaki dajejo ;gozdnim posestni'k·om prak

tič.ne nasvete, vse stroške :no·sijo po •zakonu posestruiki. Če nam .go·z;dno laos'tništvo nalaga 
doHnosti. nam daje tudi ·do.Iočene pra~vice. Da :bi mogli 1e pravice izkorišča,ti, so si finski 

gozdni posestruiki ustanovili svoje gospodarske- in trgovske organizacije. 

V.se 1JOS.le, ki so v zve:zi z uprav·o gro.z;dnih go•spodarstev vodi Komi,te cootmlnega 

zdru:ženja poljedelskih ~roizvajakev, čb:no.v g;ozdnih zwr.ug. Naloga Komi•teja je, da daje 

intere.sentom p redloge, n;w;odila o ~wzdarski p·oli•ti'Č·ni ekonomiji, da d<Oloča kandidate, ki 
za<Stopajo gozdne posestnike in na k·onferencah pretresajo njihova vprašanja itd. Ra·zen 

tega mora Komilt:e o.Jajševarti položaj ,go.zdarske organizadje poqedelcev, ·sle.di:ti mora 

ra_zvoju les.nega trži.š.ča in ga .poi1Ziku:šati usme;.rjati v smer, ki je ugtHma. za gosp·0,darstvo 
pr'va't.nih gozdov. · 

Za•radi ·o·strega fins.ke:ga· pndne'b ja kmeto•va;lcem ni mo:goče prdiwljati se samo s po-lje

delst-vmn in ·vzr·ejo ži.vi.ne. Da ,se poreživijo, pohebujcjo •lDs iz svojih g'O·zdorv in rz. njegovo 

pomočj;o .i·zp01lnj.ujejo tudi s·voje dolžnosti ipfi izgra.dnji domovine. Lesno gospodarstvo 

v veliki meri i.·zho•ljšuje siJcialno s;tanje ·kmečkega pn•biva.Jshva. Prav tako· pa se gozda·r:~ka 

orga<nizacija 1:mebovalcev akotivno udeležuje tu.di ohnove dežele in skuša ustreči drža;vam, 

ki les uv<bŽaj-n. 

·Med organizaci j o pr ivatnih go,zdnih po•sestnikov in med ·kupci iz ~tujine .so odnosi zelo 

dobri. Finci želijo, :da, fbi' -ti prh&.rčni :stik ~ ·trajali ,še •naprej in ·da bi se še poglo:bi,ti v korist 

njih sami•h, lka.k·or •tudi v dohro ik•upcev. 

(Po članku Dmari Hakinnena v »Revue internationale du hois« 1954/92-193) 

J. Sarabon 

GOZD HODI PRED LOVOM 

»Gozd ho:d i pred lovom« je bilo v-odilno geslo enemu izmed oddel-kov na mednarodni 

razstavi ))L•ov in športni ribolov« v Diissel.dorfu. 

O tej pomembni prireditvi svetovnega slrovesa snm brali: v Slovenskem poročevalcu že 

-dva članka. Pisec prvega članka poroh le o r'i·h-iški razs:tavi, medtem ko ·o'brav.nav,a drugi 

v glav,nem bolj lov·ska vprašanja. Ker pa je v o·beh primerih izostalo poročilo o tre.tjem 

važnem ddu <te ra1z·stave in :ker .si je •veli-ka večina .naše javnosti ni ;m•o·g1la og.Ieda<ti, naj jo 

z njo seznani nasl.ednje poročilo. 

Diis.seldorfrs<.ka razsotava je .uvodoma. ·namreč po1ka;zala tudi gozd, o.ziroma go.zda.·s·tyo, 

ko·t Dkvir, v katerega loVIsbv·o po nararvnih ,zaikonito-s,ti_h tudi sodi. Gocz.darsb::o je ibilo na 

ra·zstarvi prikaiZaJlO smO'tmo od gojenja, urejanja in vanst•va do i·n:kori:ščanja g·0zdov. Raz

stavljena j_e ibila •budi go.<ZldarSika .stro:kovna in propaJgandna literatura ter razni grahkoni in 

statistika gospodarskega !'Zna.čaja. ·Pod parolama ·)}Gozd lahko živi brez ljudi, ·t.oda lj~~je 
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ne morejo .živeti- :brez. :go.zda« (Horsmann) in »GO\Ztl je najlepša o•bleka domo·vine« so bil~ 
obra-vnavane lep01te go,zda ~n nj'e.g-orv 'pomen, 1pri tem pa je raz-stava s:tal•no. pove7.JOva-la 
g'<Yzda.rstv-o z lovom. P·od -geslom >>Z:d·ra·va -divjad v rzduvem go,zdu« so bile živali in rastline 
obravn-a::vane ko·t •biolašk·o nelo·oijiva celo:ta. ·Pri •tem.. :so ·bili nepristransko pri•ka·zan.i koristni 
in ·Šikodljivi odno·si me.d go·zdom in njegcrvimi rprebivalci .. kot n. pr. ·š-~·oda, ki j-o po•vz.roči 

divjard, JZla:sti .zajci, in llačin1 p-repnČel'Vanja teh poškodb. 
Veliko pozornnsti je bi:lo posvečene •van•tvu· goz-doov s pose.bnim poudarkom na pouče

vanje mladine o pravilnih -odn-o,sih do gozda, kar je bilo smiseLno ponazorjeno v diapozitivih. 
il 

Del jugoslovanskega paviljona na »Lov&ki in športno ribilii ki razstavi« v Diisseldorfu 

· OhseiWo je .biJa p'ri·kazana nega, goJenje in urejanje g-ozdov ter je bil :zl~sti lepo predoten 
gospodarski pomen gozda. Pod geslom >>Les je bil, je in bo ostal ena glavnih surovin« 
smo ·vi-deli mnogoter:oost -uporaJblj.ivos·ti lesa, .kakor \tu<ii primerjavo z o.stali.mi surovinami. 

Ra·zstaw-ljeni 1so 1bili tudi ·raJ~ni :gozdni ·sortime-nti, vrste lesa in Nz--o-rci jle&nih p-roiz-vr.od·ov, ki so 
simboli;čoo prikazo:vali vamo vlogo, •ki jo ima les v našem ·ži:v.Ijenju. 

_S tem je h,ote.Ia rruzsta-va •poudariti, -da je gozd gla.vni življenjski pro-stor divjadi in 
temelj lo'V-S•tva. Za·to si .g-oje-nja veči.ne naše di·vja.di ne moTemo· mi.sliti brez ~odelovanja 
go~darstva. Miloš M e b. o r a 

RAZMISLJANJE O SMREKOV! RDECI GNILOBI 

Pojavljanje rdeče gn.ilo>be pri smreki (Torametes radidper.da) je v večini p-rimerov 
posledica oddaljevanja .od normalnega naravnega stanja g-ozdnih .tal. Največ te glivične 

okužbe imamo v -tleh, tki ·so jih nek,oč izrabljali za poljedelstvo. Smrekovi nasadi na 
·opuščeni orn1 zemlji, na travniških in izčrpanih pašniških zemljiščih skoraj redno zapadejo 

rdeči gnilobi. Gnezda okužbe pa najdemo tudi v izpranih peščenih in grn-šhstih ali pa 

na zb1t-ih čisto glinastih globljih gozdnih tleh, oziroma v .tleh, ki so popolnoma hrez kemič
nih lastnosti, katere smreka s.pecifično -zahteva. Tudi sama struktura in ~e po.sebej vodno 
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stanje tal ob v.isoki talni vodi ali ·S1talni mokroti in tudi oob ek&tremno suhih tleh so pogosto 
vzrok rdeče gnilobe. 

če na povsem kisEh tleh srnrek·ov'ih 1k.ultur ne redčimo, jih izpostavljamo rdeči gnilobi. 
Navadno postanej-o razvaline še predno dosežejo ·starost 30 let. Degenerirajo pa -.smrekove 
nerazredčene -kulture na tleh z debelo plastjo surovega humusa tudi brez rdeče gnilobe, 
ki se ra·da pojavlja tudi v -sesJojih s porušenim sklepom. Na visokem krasu, na aktivnih 
apnenčevih tleh, je rde-čo gnil-oho težk-o najti. 

V svoj-i dolgoletni praksi na slovenjegra,škem .gozdnem področju, za katerega je zna~ 
čilna stoletna nasilna sprememba prvotnih hukovih in mešanih g:ozdov in kjer j~ sedaj 
klasično področj-e čistih smrekovih g·ozdov, sem našel premnoge komplekse okužene z 
rdečo gnilobo. Na marsikaterih posekah so :bile vse smreke votličave. T·i sestoji so bili 
srednje starosti, tla ·pa v mineralnem in strukturnem pogledu zelo razli-čna. Vendar lahko 
trdim, da je bil·o največ rdeče gnilobe v globljih, :zJbitih, čisto glinastih tleh ali pa v 
sipkih tleh plesnivega izgleda in na morenskih gruščih, v katerih ni nifi sledu kalcija. 
V plitvih tleh pohorskega višavj1a s· tonalitno, porfiri·tno in granitno podlago najdemo zelo 
ma1o rdeče gnilohe«, še manj pa na apneničastih skalnatih tleh. često pa naletimo na rdečo 
gnilo-ho v plitvem čiSJ!:em .k-islem humusu na Z'bitem dolomits-·kem pesku, ki. ga prerašča 
resje (Er·ica carnea.) . Mno-go gnilo:be najdemo tudi v njžins:kih ,go·zdovih in na tako ime~ 

novanill »dobravah<<, predvsem na steljnikih. V opisanih področjih taina, voda ~talno 

ohlaja tla. Mrzla in nezračna so zlasti zbita čisto glinasta tla, ki so pokrita s surovim 
humusom. V takšnih :tleh ni pogojev za življenje mikroorganizmov in humifikatorskih 
živalic, pač pa domuje. •tu pogosto glivica, ki •povzroča rdečo gnilobo. 

Rdeči gnilobi rade zapadejo tudi sm~eke, ~ki .so bile pri spravilu 1esa poškodovane 
(obtolčene). To opažamo ne samo na pO'dr:očjih, kjer se redno pojavlja rdeča gniloba. 
marveč tudi na apnenča-s.tih a.lpskih gruščastih :tleh. Okužba z rdečo gnilobo je možna na 
smrekovih sadikah, če jjh posadinw nepravi-lno, to je, ali pregloboko ali s stlačenimi kore
ninami. Tako posajenim sadikam večji del ko·renin odmre in strohni, v korenišču pa 
nastaja žarišče rdeče gnilobe. 

Lahko trdimo, da je smreka najo•bčutljivejša drevesna vrsta. Z oddaljevanjem od 
njenih najboljših rastiščih pogojev se zmanjšuje njena odpornost pro-ti bolezenskim 
okužbam in napa·d.om mrčesa. Zato naj bi jo ,gojili samo na ustrezajočih ji rastiščih, ·kamor 
tudi prirodno sodi. Seveda ne smemo pri tem zapus-ti v drugo s.krajnost šablonitiranja, 
namreč, da popolnoma prežencmo smreko iz gričastih in nižinskih predelov. Smreka, 
posamič ali v skupinah primešana. listavcem,' 'ostane zdrava in trajno dv.iga vreduo·stni 
doprinos gozdov tudi v predelih. kjer je najmanj .prirodnih .smrekovih rastišč. Ne smemo 
prezreti, da je v teh predelih lokalno povpraševanje po izredno cenjenem tehničnem 

smrekovem lesu gotovo največje. Vendar moramo vsa rastišča bora in listavcev brez
pogojno prepustiti samo boru iu listavcem. Stnreka naj, bi v teh predelih o·stala le na njej 
še ustreznih, krajevno še ugodnLh ji ra·stiščih, in to samo v pravilno in -smotrno mešanih 
gozdovih. 

Pri umetnem vnašan.ju smreke med druge kulture, oziroma pri nasajanJu čistih smre
kovih kultur, je treba posvettiti kar največjo skrb provenienci samena in sadik. Strogo 
moramo ločiti klimatsko rasle tipe smr.eke, paziti 11"a selekcij-o (izbor) in iskati značilne 
smrekove vrste, ki so najodpornejše pr-oti elementarnim poškodbam. (Glej članek Veselija, 
GV 1952, št. 5-6, str. 159.) 

V mešanem gozdu in v smrekovem gozdu z zadostno in enakomerlJio primesjo listavcev, 
zlasti bukve, težko najdemo rdečo gnilobo. h •tega sledi zaključek: Samo s pravilnimi in 
pr.avočasnimi gojitvenimi p·oseg·i - od samega osnutka nasadov, skozi vse faze redčenj1a in 
~e naprej - lahko preprečujemo rdečo gnilobo. Gojili bomo zato smreko le na njej še 
ustrezajnčih rastiščih. Smreka nikalvor ne sodi na opuščena poljedelska zemljišča. Kot 
~redkulturc so mogoče manj zahtevne vrste listavcev in bor, ki pa naj ne obo nikda·r qrez 
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ustreznega podstoj
1
nega sloja senčnatih 11istavcev. Ce homo tako sistematično reševali 

mlade bukve j,n o-stale listavec ter jelko v smrekovih kulturah, kot smo jih .. poprej zatirali, 
bomo imeli kmalu manj okuženih smrekovih go.2d·ov. 

u~pešno sredstvo v gozdar-stvu je a,pnenje ·SUI['Ovega kislega humusa. Dvomlj.iv pa je 
uspeh takšnega zdravljenja z rdečo gniloho ,okuženih sestojev. Motr.da bi sicer na ta način 
gnezda okužb lokalizirali, vendar bi bilo tudi to· prej ko't ne nerentabilno. V vseh pri
merih okuŽlbe z glivicami se moremo o·dločiti ,za umetno premeno sestoj,a (konverz.ijo); p.ri 
težki in ~plošni okuX<bi za takojšnj·o, ki jo do·sežem-o z go·lo sečnjo in s pogotditvijo, 
pri lažji, sporaditni .okužbi pa s post-orpnim izsekavanjem bolnih smrekovih skupin in 
s prav.očasnim vnašanjem ustreznih 'drevesnih vrst (bukev, javor, jelka itd.), s podsetvijo 
ali s sajenjem. 

Povečana aktivnost rdeče gnilobe .S'premlja tudi v rasti zastajajoče umetne smrekove 
s esto je. Vedno večji kompleks:i Či·&tih enodo'bnih smrekov ih goz·dov, .ki so· •rezultat napačne, 
gozdnogojitvene prakse naših pre.dnikov, kličejo po •spreminjanju v naravnejše goz.dove. 
In s tem ne smerno odlaša.ti. Alojzij Mušič (Celje) 

LUšCEiNJE MACESNOVIH STORžEV 

Upokojeni loga·r Sim on O t nedavno še uslužben pri gozdni upravi Radlje ob Dravi, 
sicer .ni -med najho.lj i·zOihra.ženimi, je pa ·o .dli.čen opa,zovalec ·prir.ode. OpaJzil je, da se 
macesnovi sbo·rži ·O<dpirajo na clr:~ves1!1 najraje spoml·a.di , ko ~po ddevjo zmsije toplo pomla
dansko .sonce. Ce talk•raJt :z n-o:go krepko udariš .o:b rnacesnovo drevo , .se z njega vsipa seme 
l<a'kor .de,ž. Za odpoir<l!n je mace·g.oovih ~S~torž(')'V ·sta 'torej po,trehni ·vlruga i.n toplota . 

Go·zdna uprava -v Radlja!h je imela leta 1952 obi·lo macesnovi:h storžev, vendar ni 
vedeh , .kako iz njih iz•tresiti !Seme. V ·suši·Lnici •Za hmelj ·S·o ·se jim smre.ko:vi storži že pri 
17° C lepo odpirali, maoesrno.vi pa se tudi pr·i 28° C nLkako,r nis-o ho!te:!i. . Pri ne~ki drugi 
gozdni upravi .so .da:li storže suši ti. na peč, •pa <SO ·se zalili •S ·smol•o, ta,ko da so j vh lahko 
po.rabili ·samo še ,za kurja'Vo. 

!Logar Ot je ono pomlad raztresel :storže 'V 10 cm debelo pla·st na malo nalg'njeno p lo·če

vina(S'to ·s·treho rb1vše tova-rne usnja ·v Radljah. To je b).lo m e-seca aprila. S·torži so· o·s~ali 

čez noč na p.mstem in ·so ·se na;v;zeli vlage iz megle, ·ki je tam rede·n pojaN, čoz dan p<lJ so 

se -sog.reli na ·s~ncu. Enk·rat jih je d·ohro namoči]' tu.di mo·čan .dež. P.o štirih dn·eh je Ot začel 
s torže premeJta'Vatti in osmega dne je vsa:ko popoldne že na,biral rzpadlo :seme. Vsa m~u.1i 

pn racij.a je trajala .saorno 12 do 15 dni· in vsi 'storži iS'O zeva.li .široko odp Pti. Seme je bilo 
o.d} ične ka.1wvosti. 

Kot tedanji uprawi·telj go~dne upra•ve sem imel ,sa•m :p.rinko prepr.ičati .s e, da je to 
naj·.boljšl 1~a·čin p:rido:bivanja macesnove;ga sen;tena j,z storže-v s hitrim, preprostim i.n izredno 
ceu en im po·stopk>om . Kjer pa ni potrf:lhne ,zrač·ne vlaJge, si lahko pomagamo s škropljenjem 
storžev z vodo. 

Zanimivo je, da je ·dane,s ž,e pokojni lotgar Franc še pu 1 j v Črni na porpolnoma 
ena:k nači~1 , •tudi na tploče·vinasti strehi, leta 1951 v 15 rdneh pridobil veliko ko ] ičino maccs-
novega semena . .>~ R•obent K o r e n in Mar.tin P ·O t o č n i k 

* Za ob:a primeiJa smo zvedeli bolj slučajno in naprosili avtorja za podatke, ki jih 
objavljamo·. Obenem menimo, da ·b.i ·hiila dolžnos·t obeh gozdnih gosp.o,darstev :raziskati, 
kdo je p ravzaprav :pri·š.-el na to misel ·ter ga pr.i.memo na,graditi. l'h1grado zaslu,ži tudi oni, 
ki je to zvedel in praklično uporabil. Takšne •novosti pa je t reba strokovrui javnosti tudi 
hi·treje posredova·ti. 

U 'f e d-n i š t v o 
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Z MALO KURIVA VEC TOPLOTE! 

Znano je_, da d~bivajo 'POtl'ošniki pog:oStto na pol preperela bukova drva (posebno 
okrogla), za katera mmajo plaČati ra v no ta:ko polno ceno kot za zdrava, kljub temu, 
da . imajo več .kot z~ 7;; manjšo ogrevalno (•kalorično) vrednost. Temu. je kriva po mpjem 
mne~ju sam!Q sla>ba maniopulacija. Prepričan sem, da se takšne škod<7 brez str-oškov in 
zamude časa, lahko ~ko raj po;potnoma obvaru jemo, in sicer na sl~deči način : 

Drva zlagamo v gozdu prim.erno podJožena v · čim v ~šje s-kladovnice (bolje 1,5-2 m 
kot 1 m) v poševni legi in nikakor ne vodoravndl kot je seda~ v splošni nava.di. Ena shan 
skladovnice naj bo vedno za 15-20 ern višja ·od druge, vrhnje clve do tri vrste po~en pa 
morajo biti pomaknjene za 15__:20 cm nazaj proti višji strani. S takim načinom zlaganja 
skladovnic .dosežemo, da voda (dež, sneg) ene (višje) strani skladovnice ne zamaka in da 
se po zgornjih dveh, treh vrstah polen •kaj hitro odteka, pri čemer os-tanej'o vse spodnje 
plasti -polen, kar znaša okoli. 80·% pros-to-rni-ne, popolnoma ·suhe. Cepljena polena v gornjih 
vrstah polag(;lmo tak·o, da s·o s širš,o ;plošča:to stranj-o obrnjena navzg0r. 

Iz Jastne izkušn:je sem se rpreproičal, da so os·tala drva, ki so bila zložena na zgoraj 
opisani način, po 3 letih, izvzemši vrhnji dve vrsti polen, skoraj še popolnoma zdrava. 

S pravočasno sečnjo lesa in s pravilno manipulacijo bomo z manjšimi količiflami drv 
do·segli večji toplotni učinek. Na Ita nač·in bomo za kurjavo porabili manjše količine lesa, 
kar bo tudi koristno vplivaio na zmanjšanje sečenj v gozdu in k dviganju nizkih lesnih 
zalo-g. Franc S in k a r 

IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA GOZDARSTVA 

DOBRA STARA ORGANIZAC[JA GOZDNEGA DELAVSTVA 
V IDRIJSKIH GOZDOVIH 

Konec 15. stoletja so sredi obširnih gozdov v dolini [drijce in njenega pritoka N.ikove 
odkrili živo srebro. V novi, mnogo ob-etajoči mdnik so prihajali delavci od vs.eh strani. 
Tu so si postavili sv-oje domove, .za staro Idrijo· ·tako svojstv.ene hišice. Ves potrebni les, 
drva za rudnik in za delavce so dajali okoliški gozdovi. Ob vedno večjih potrebah so tudi 
g-ozdove vedno bolj izsekavall.. Stari go-spodarji Idrije pa S() kmalu prišli do spoznanja, 
da morajo gozdove varovati in ohraniti ter s tem dati tr-dno podlago za nad-alj·uje potrebe 
delavcev in uspevanje rudnika. Tako f>O dO'bili gozdovi že pred 100 leti priznano in dobro 
gozdnogospodarsko osnovo. 

Poleg gozdarjev so imeli nemalo zaslug za umno in skrbno gozdarjenje v idrijskih 
gozdovih tudi g.ozdni delavci. Zaposleni v vseh ra.:dičnih panogah gozdnega dela so se v 
svojem poklicu dobro sp-opolnili in izvCŽ'bali. Gozdni delavci so bili -stalni (s-tabilBi) in 
začasni (interiminalni) s točno določenimi pravicami in dolžnostmi, enaJkimi, kakor so jih 
imeli njihovi delavs·ki »tovarrši<< - ·knapi. Določbe izvirajo že .i-z leta· 1858 z raznimi 
poznejšimi -do-datki in -spremembami. Naza-dnje so j ilh t-očno določila in uredila ~sLuLbena 
pra.vila za mojstre .in delavce cesar-skega gojz-da v Idriji«, ki j,ih je .za zaposlene ter vse 
po.zneje najete delavce izdaola (v nemščini in slovenščini) »c. kr. direkcija .za cesarske go_iczde 
in gra}~<:ine na Kranjskim, Koroškem,. Primo-rskem in Dalmatinskem z dne 11. s-večana 1875 
v Gorici<<. 

Stalni delavci so imeli •pravico do dosmrtne oskr.bnine (provizije) zase in za svoj-o 
drufinO'. V službo jih je gozdno oskrbni-štvo sprejemalo na podlagi pismene, po vseh. pred
pisih -opremljene prošnje. Rekrutirali so se večinoma iz začasnih de-lavcev, ki so dosegli 
ustrezne pogoje (doba zaposlitve, zdravj-e, i~naj-dljivo-st, spodobno obna.šaoj•e). Začasne 

delavce so naijemali po trenutnih potrebah in na podla-g-i posebn ~h pogodb oziroma na 
dnevni -ias-lu~ek (pri plavljenju) brez pravice do stalnosti. 
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Stalni gozdni delavci so mo·rali pristopiti .kot člani k bratovskemu .skladu ())bratovščina 
za delavce«) ter ·plačeva.ti 2 .kr avstrijs:ke v,eljave od vsakega zaslužen,ega goldinarja (ozi
roma od .zaslužka nad 50 kr). Vsako leto meseca marca so svoj enodnevni zaslužek plačeval i 
kot zdravstveno doklado, meseca junija kot kopalno ter meseca -septembra kot šolsko 
doklado, kar jim je .bilo ·odtegnjeno od mesečnih prejemkov. Ka•kor sprejem, je -b il urejen 
tudi izstop iz bratovščine· in dopust (8 dni pri gozdni upravi, en mesec pri gozdni direk
ciji). Obolenje .se je. m.oraJ.o prijaviti v 48 urah, na.kar so •bili nakazani stroš·ki ·Za zdraY 
lj enje (z;:!, zdravila in drugo). · 

Slu~be~ opravila za gozdne m ojstre in delavce so bila natančno predpisana. Gozdni 
mojstri so bili qol~ni varovati. koristi er arja, preprečevati .škodo, gozdne in lovske tatvine,. 
odpravljati vse pomanjkljivosti, poročati gozaarskemu oskrbniku, predvsem pa izpoln jevati 
pr ejete naloge in ukaze za službena oprav-ila . Mojstri so bili odgovorni za vse n erednosti 
pri delu ; skr.beti so morali za vse delavstvu zaupano orodje in ma·terial; ra-zporejali 
so delavce, j~h nadzorovali ter tudi pouČ'evali, pri nevarnih delih rpa so morali sve.tovati 
.pomagati in skrbeti, da ni bilo nesreč. 

Go.zdni delavci so morali brez ugovorov opraNljati točno krajevno in časOY!lO odre
jena dela, varovati iJ:!. pospeševati ·koristi. e.rarja, prep·rečevati vse napa:ke, pomanjkljivosti,. 
g.ozdne in lovske tatvrne, oziroma jih takoj prijaviti, za svoje P'otrebe .so smeli' v gozdu 
jemati samo sušje, dračje oziroma drva, ki so bila ne-sposabna za prodajo. V gozdu so 
morali pogastiti vsak .()c.genj, a kaditi le v ))pokritih fajfah«, če ni bito (ob suši) kajenje 
•spldh p.r.epove.dano. Delavci so si mora•li med seboj »;v pravem pomenu ~bes e de<< tovari ško 
pomagati. 

Do podrobnosti je bilo .predpisano, kako morajo podi rati drevje, katero orodje upo 
ra,bljati, kako obsekavati, obkrojiti .deblo, kako Iavna,ti .z ohclela.nim ma.feri,alom, bb ga 
spravlj•ati , kaj na rediti z odpadki -zara·di zavarovanja mladja ozir.oroa jih po potrebi 
sežgati pod str·ogim nadzorstvom gozdarjev. 

Vsa,ka >>de 1 av s k Cl! :t 0 y ar 'iš ij a{{ je morala imeti v evid.enci ka.kšen, kje in koLko 
.mater iala je izdelala. Njena odgovornost je prenehala, ko je b.ilo vse izmerjeno, o š.tevilčeno 

-ter prevzeto od g·ozdarskega osebja. Tudi pri p 1avljenju je bilo vse del<o točn.o urejeno. 
Zaslužek se je izplačeval prvih 14 dni naslednjega meseca. Tudi predp1ačila S·0 se dajala 
v razmerju z izdelano 1količino materiala. Natančni ·obračun je bil narejen , ko j e bi1 
sestavljen, pregledan in po·trjen ·seznam (}>iz·kazek«) vsega izdelanega materiala. 

Delovni čas je bil urejen za 12 me-secev: 

l. S JlOgodbo j.e bilo za vsa različna go~dna dela in ·za vsako delo posebej dogovorjeno, 
koliko delovnih dni .z 12-urniro delovnim časom je potrebnih z·a njihovo izvršitev. 

2. Delovni dan z enoumim ·opoldanskim oqmorom je poleti (L IV. - 30. IX.) trajal 
od 6 . . do 18. ure :ter pozimi, (l. X.- 31. Ili.) •o.d od 7. do 17. ure. 

3. Pred nedeljami in prazniki je delo prenehalo ob 15. uri, pred tretp_i večjimi praz
niki: pa ob 12. u.ri in brez opoldanskega odmora. Urejeno je ·bilo tako, da so bili delavci 
poleti .doma ob 18. uri, pozimi 'Ob 17. uri, a pred velikimi prazniki že ob 14. uri. Pri tem 
je b rla merodajna oddalj.enost domač'i j večine delavcev. Delavci so morali imeti svoje 
or.odje in jim je .samo za izredna dela or.odje preskt"bela ~gozdna uprava. Za izpolniteY 
pr·evzetih ·ozir·@rna dobljenih ·obveznosti so delavci vzajemno odgovarjali. Izrecno je bil() 
.predpisano, da je bila odgt;wo-rna >)cela tovarišija«, če niso mogl i ugot-oviti krivca. 

Vsi prestopki in napake mojstrov in delavcev s·o se kaznovale· z opominom (>)posva
rilom, pokregom{t) ter z denarno kaznijo, oziroma z začasnim ali traijnim odpustom iz 
erarskega dda. Denarne kruzn.i •sn 1znašale od enega go1dinarja do 50 oziroma 20 krajcarjev 
za podr-obno naštete prekd.ke gozdnih ·delavcev, ·kazni za g·oz.dne mojstre pa 1,20 gld, 80 kr., 
ali 40 kr. Ako so ·bili prestopki kazni-vi po· civilnih . .zakonih, je sledil tak'o jšo ji odp.ust. 

Začasni ali delni odpust je .bil izrd:en: 
a) vsled nepokorščine in nespošt-ovanja gozdar-skega osebja; 
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b) če je imel prizadeti poleg erarske še ·drugo služ-bo n. p·r. s pro.dajanjem gozdnih 
proizvodov, pri lovskih najemnitkih, ·pri skrivnem prodaj;anju a.lkoholnih pijač in drugo; 

c) če delavci niso va.rovali zaupnih službenih ukaz·ov; 

d) zara.di več.kratnih prestopkov: 

e) ob ponovnih primerih pijanosti in pretepanja. 
Delavci so imeli .pral\'ico pritožiti se pri go-zdnem oskrbniku zoper očitane jim krivice 

z izrecnim določilom, da so smeli predložiti pri,tožbo ))ob spodobnem obnašanju« samo tr.i 
osebe naenkrat. 

Stalni .gozdni delavci so imeli •svoj posebni »Mezdni statut« (od leta 1891). Razporejeni 
so bili v 4 kategorije: 

l. Vodje delovnih skupin ())tovarišij«): 6 mož z osnovn·o mezdo 52 kr za 10 do 
11 ur dela. 

2. StralŽniki pri grabljah (plavfjenju): 4 možje z urno mezdo 52 .kr za 8 ur .deJa. 
3. Drvarji I. razreda: 30 m.ož. z mezdo 4'8 kr za 1 O do 11 urno . delo. 
4. Drvarji li. razreda z mezdo 44 kr :za 10 do 11 ur dela. 
Za napredovanje v višjo kategorijo je bila odločilna ročnost, sposobnost in slu~bena 

doba. 1Pri težjem delu in pri plavljenju v vodi se je mezda zvišala za lO krajcarjev. Stalni 
gozdni delavci so imeli pravico do pr.ejemanja pšenice, rži in koruze .po znižanih (limi
tiranih) cenah in sicer: 

l. Vsak neoženjeni stalni delavec 3,3 h1 pšenice in 3,6 hl rži ali koruze. 
2. V sak z dovoljenjem gozdne direkcije oženjeni delavec je prejemal po dopolnjenih 

8 službenih lctit1: 
a) .za svojo ~·eno letno 0,60 hl pšenice in 1,50 hl rži a.li koruze, 
h) za vsakega po veljavnih zakonih priznanega otroka do do-sežene nonnalne staros-ti 

(pri dečkih do 14., pri deklicah do 12. leta) letno 0,30 hl pše:1ice in 0,90 hl žita. 
2ivila so se defila, v skupnem ))magacinu«. 

Dalje so imeli stalni delavci pravico do drv za domačo uporabo in to: oženjeni 7 pnn, 
neoženjeni 3% prm naplavljenih polen 2. vr.ste (trda in mehka) po 2nižani ceni (61% kr) 
v skladišču ob grabljah sredi Idrije. Zunanji delavci so dobili na panju stoječa drva za 
polovično zgornjo c~no. 

Ako je dobU stalni delavec več kot tri dni dopusta, ali če je zamudil več kot tri 
dnine, mu je bila odrdena pravica do živilske preskrbe za ta čas. V primeru bolezni ali 
nesreče je bolni·k po tridnevni obolelosti, prejema.! hole,zensko mezdo v višini 2/a osnovnega 

zaslužka brez vštetih nedelj in praznikov. Prav tako mu je pripadala nezmanjšana preskrba 
z .živili, zdravljenje pri zdravniku in zdravila, vse na p·ocllagi bolniškega lista., ki gJ. je 
potrdil gozdni oskrbnik. V.se to je odpadlo, če je bolnik bolezen samo hlinil ali sam zakrivil 
nezgodo. Ce so bile vzrok obolelosti Jmde nesreče, poš.kodbe v službi in pri delu, se je 
bolezenska mezda z dovoljenjem gozdne .direkcije povi.šala na celotni osnovni zaslužek. 

Pri vpoklicih v voja,ško službovanje so prejemali žena in otroci oskrbnino v dol'očenih 
odstotkih od delavčeve plače v denarju ali v živilih in drvah. Proti plačilu znižane cene 
pa so lahko prejemali iste odstotke živilskil1 potrebščin. 

Delavci in njihove družine so imeli pravico do brezplačne uporabe kopališč, njihovi 
otroci pa v ljudski š·oli do brezplačne uporabe knjig, pisalni·h potrebš .čin in druge-ga. 

Ing. B-C. 

BELE2KE IZ PRETEKLOST[ .SNE2NISKIH GOZDOV 

Snežnrk in njegovo polbočje pokrivajo gozdovi, za ·ka·tere lahko tt.dimo, .da sodijo med 
najlepše gozdove Slovenije, celo med najlepše in najbolj urejene goz·dove Jugoslavije. 
Ti gozdovi s-o .bili vse do osvoboditve last feVtdalne gospode. .P,o osvohoditvi 

so pri~JJi kakor ostali "Obsežni g<>zdni kompleksi š.irom na•Še domov,i:'n.e, v posest 
države in ljudstva. Kdor pozna slovenske gozdove, mora prizna·bi, da s-o 'zmed 
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razlaščenih gozdo,v tujell'od;nega plemstva goto.vo na,jlepši že pre-d desetletji urejeni 
ra,l'jsežni snežniš,ki gozdovi. Primonka -se laihko pona·Ša še z iepo in vzorno u.rejentml gozdovi 
] avorn1ka, N ano:sa, Hrušice, ki pa po svoji struktuTi, čistem pre.bjraLnem značaj.u in narav
nih lepotah d.aleč rzaostajajo za gozdovi snež·ni:š-kega masiva. Ne ho toTej odveč, ako se zato 
-ozremo nazaj v njihovo preteklost. 

Pogled na .Snežni1k z jago•zahod-ne strani 

V gl. Ferdinand v. Hochstetter nam p·oroča v svoji knjig.i »Die Kreuzoenghohle bei 

Laa~<·, da nam rv Kri;žni jami pri Lo·Žu najdena stara ognjišča z ostanki zogJjende<g4 lesa 
in ži-ta, ki pa •s-o :po.kr.iti s .kap.niki •in plastj-o apnenca, potrjujejo, da je bila Lo,ška dolina že 
v pre.&zgodo,vi-nskih časiih obljudena. V teh da:vnih Ča•sih je bila Loš·ka dolina zelo močvir
na-ta, gorovje •pa ·so 'Pokrivali divji in nepToichrni g·ozdo·vi. Vendar go.vori že Herodot o ilir-
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skem pleme·nu, o J a;podih, .ki so rprebivali na· Krasu (Mons Cor.usa•d) in a"ia p01bočj,ih Snežnika 
(Mons A.~billls). 

Roparsko nagnjenje j<llpoidskih in kel-tskih plemen, kakor •tudi rimska zavojevalno:st sta 
'doprinesla, da j·e bi1lo ·snežnišk-o po.dvočje .kaj .kmalu podja·rmljeJlo od Rimljanov. Gaju:s 
Gae~ar Octavla.nus Augustus je osebno vo.dil rims!ke -legije. tproti }ap9dom. Ko je preko- . 

· rač il Mons Albi us (Snežnik), je naletel .najprej na j~po.dsko mesto T.e-rpo, •ki \Se .. ro:u je 
prostovoljno predalo ·i'n sr ·S tem prrhra-nilo r~-zdeja-nje ·in um~čenje. I·z Appion<YVe knjig~ 
>>De 1bello I1lyrico« je r<i:ZJvi,dno, da je mesto T~rpo ,stalo na grič-u, ki se -dane-s imenuje 
Uh-ka, t. .j. •naJd župno cerk•vijo Sv. Jurija ,y, Sttarem .tr.gu. P.ohod rimskih legij, .ki so in}ele 
namen pO'djanmiti .še •svohoc1na !plemena na 'Snežniš,kih p~bočjih, je potekal preko Jur-šič, 
mimo Jurjeve doline in Sta.rih Og\Oic v Loško dolino po ta.ko imenovani »stan ces-ti«, ki je 
v •stanih za:pi·skih snežn_iškega ar.hiva večkrat o-menjena in v star-ih karhah tudi vrisana. Ko-t 
je bilo p-oprej na-vedeno, se je Rimljanom :na tem poho.dn mes,to Teryo predalo, medtem ko 
se je mesto Metullum branilo do za!d.njega moža. -Pred <tem •so brani.lci mesta usmrtHi :vse 
ženske in ·o.tmke, ·tako- da ni nihče padel ·v •rimljamsko :suženjstvo. Mesto MetuUum so 
Rimljani •uničili. 

Mesbo T erpo •se j-e .raJmilo ·V lepo rimsko mestece iLI je bilo važno za 01brambo ceste, ki 
je ·obstojala že :v keltskih ·ča.sih in vo.dila čez hri:b .Ocra (·današnji Jav.orniJc), Mons Alb-ius 
(Sne-?ni.k), se spuščala v -nižino• Laous' Lugens: (Cer.kniško jezero) in vodila dalje do Nau
po-rtusa (V:I1hni1ka). Mesto Terpo je hilo pomemlhn'o ·tudi za•ra•di obram·bne •Črte, ki je tekla 
o.d Reke ·skozi sne,miš.ke tg-O'Zidove in .go,zdove ·CaJbra rproti Babinem potlju in še da.Ije. Na to 
ohrarnibno črto spominja ~krajev<Ilo ime Zelezna !V,ra•ta v revirju Gomamce. Tako je imel 
tudi Snežnik •svoj »limes« (>>Ri·mski .zid -od Rije.ke do Pre·zi.da~< o-d Vjeko.slava Klaiča, 

Za-greb 1901). 
Kakor je rru:widno ·iz ~go·dolViru;kih virov, ·so ,že v .davni dO'bi .starega veka, še v času 

·rimskega imperija, vodile rpr.eko •o-zemlja -snežniš-kih golidov važne ceste, ki so spajale obmor
ske pokraj1ine .in mesta z no·tranjo·stjoo in tsPcem dana•šnje Slovenije. Ta,k·o ;imam-o sled.ove 
stare rimske ceste, .ki je vodila iz Emone (Ljubljana) vzdolž Uke mimo Lacu~ Lugens pwti 
Terge'5te. Za promet z v-zhodom je Ri:mljrun:om služi,Ja cesta, ki je ·vodila pTeko Aquileje 
(Ogleja) čez .hri·b Ocra (Javon:ti,k) mi-mo1 Lacus Lugens (Cerkniš;ko jeze-ro-) ·d-o Siscia (Siska). 
Ta cesta se je ·odcepila .in vodila preko 'Fcrpa .in Metulluma. S Pivške p!!anote in Lo-ža je 
vodila stara ces•ta, znana pod imenom }>Rimska pot«. Tretja ce.s-ta je vodila preko sredine Istre, 
Poreča, Vodic, Gola:ca in Obr.o-va ali GracHšča. Od Obmva ali Gradišča je verjetno vo:dila 
stara: cesta p·roko Pregarij, 1Prema ~n-Kneža.ka na Stari trg in do japo-dskega mesta Me>tullum. 
En ·del te ceste (pri IVa-si Zagorje) je še danes· z.na:n pod imenom >>S,tara ce&ta«. 

Med Reko (Tersa>ticum) in S,nežn&om je bilo od nekdaj živahn·o .tr.gov:amje in promet. 
Se v letu 1716 je dai carinik Franc Anton 'V. Stcm!berg nalo.g, da ·se obnovi za.puščooa cesta 
med Cenkn.ico in Reko. 

Grad .Snež,n-ik je ibi-l z;grajen v bJi.~int 11no.One-ga illvir.ka, ki ne usahne niti v največji 
suši. Pr·~ko te toqke ·so v.o.dile ceste i·z 1stre m Reke v Loško dolino in. o.d .tam zopot dalje 
v osrčje Slovenije. Da je ·bila okolica •s.ndni'š'kega gra-du naseljena že •V tbrona·sti d·o,bi, nam 
je .doko.zal Barto.l·omej, Pečnik, •ko je v tletih 188.5-1890 na-šel v hliž-ini grajskega parka 
pri ce-rkvici Sv.'Ma.r.garete (vas Šmarata) os·ta-nke iz te dobe. 

Z mračnim 'srednj·im vekom in sto.Jetji, ki o&o mu sledila, so· se :zabrisali sledovi cest, 
naselij i.td. Le malo j.e ostalo ohranjen~ga in ,še to najve-č v pra..vljica.h in pripovedkah. 

Lz časa preseljevanja .naro.dov, !Pri1ho:da .Slo!Vanov in n)ih hojev s F-ranlki porla1~ki za 
Lo~ko do1ino manjkajo. Sele, .ko jel Oton I. na Leškem !Polju popolnoma pora.ziU Ma:džare, 
.so se učvnstile mejne ;gr·ofije, ki .so jih ustanovili p.riseljeni n-emški vit-ezi. Z gLr<iidnjo 
gradov so pničeli ·na Kranjskem za -časa cesarja Henrika 1., torej v X. stoletju. Gr-ad Snežnik 
je bil va.ž·na postojanka, ki je varovala potnike, ki so p·otoval.i iz Reke v notranj-ost Slovenije. 
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t:e'5to, .ki. je vodila mimo Sne.žn~ka, naj,demo še ·danes k·ot žleb, mestoma ~glohoko vsekano 
v skal-o. V srednjem veku je peljala cesta iz Snežnika na Luizi.n kamen, Grenske staje, 
Lom in Raj•ni dole, k-jer se je cepi.la. Vo;dila je !J_)re.ko Bičkih la~o·v, Vra•tc, Marko·ye doline, 
Leskove.ga grma i1n V.raJt •č.ez .goJ"ovje nad Ilirsko Bistrico dalje na Reko. Kdor pa je po·toval 
v dolino Pi·vke, je kreni-l iz Rajuih dole .čez LeSikov grm in Bički žleb na Praprotno sedlo, 
preko .Kole in Buk.ove vo·de., kjer je stopil na ·>>staro cesto« in nada~ljeval pot p-reko starih. 
Ognic na JurŠČ·e. Prve lastnike Snežnika najdemo· v •listinah i,z leta 1877. Od tedaj dalje j•e 
gra,ščina Snein.i:k rveokrat menja.la gospodarje. Kronika beleži ko·t lastnika Valcherij'a de 
SchneeJbe.rg, nato virte.za LLamherga, von francka, viteza Raumschi·ssla; kneza Eggenherga, 
Ivana Turjaškega, gr.ofa Jurija LichtenbeJ;"ga in kenčno kne.za Schonibul'g-Waldenburga. 

K<> so ,si po ra;zpadu Loškerga gradu v notVem veku pridobili gospodarji Snemi-ka ·tudi 
njegova posestva, je tpostal Sndoik s svoj,o sodnijo p·olitično l'lredišče Loške doline. Vefiki 

Grad Sn.ežnik leta 1669 
p·o :bakrrothku 

iz Valvazorjeve ,knjige 
>>Slava v.ojyodine Kranj~Ske« 

l 
1 
1 

go·z,dovi -tega področja s.o :biLi zetlo slabo donosni in tud-i IZ C!I·o :malo ~)?!Oznani vsled pomanjka
nja javne vam<rsti. Turški· napa·di in ra:zibojniške t~olpe so preprečevali priljubljeni Jov na 
polhe, ki je bil eden najpo.glavitnejših d-o:ho:dk>orv •tiste dobe. To ;razburkano dobo je Snežnik 
dovolj srečno prestal, saj 1kro:nika 01~enjal ,}e 1dva h1a;pa.da na rgra.d, prvega leta 1528 in 
drugega leta 1 7 58. 

V la.sti družine Lichte.nfheng je ostalo posesbvo 150 let. Nova doba s svojimi gospodar-
13kimi in poli·tičnimi reformami, posebno' ipa fra·ncos·ko ·revolucijo, kakor tudi rdo·rme· 
v sami Avstriji so •prip.omogle, da je :Začelo plemstvo. v XVJII. ·stole-tju go~&poda.rsko propa
da,ti. Med. te .pro.padajoče družine :sp.ardajo tudi Lichtenhergi. Ko je leta 1801. po· smrti 
starilev, prejelo nasleds-tvo Snežnika .sedem bratov in ena sestra•, se je p·osestvo vedno bolj 
zadol~evalo. Rekvi:zicije in pris-ilna posojila ISO b proces p,ospe!Ševali. Avstrijska vlada je 
morala graščini phčm-a.ti detno 200 ..g-oldinarjev ,za .go.:ndo'Ve, od ko:der je i;zvažala les za 
7.elezarne rv ČaJhru, a je od leta 1809 ,dalje .o·stala ido.I:g.o let g.ra:šočini dollilik. V te svrhe 
so bili irzko.riščwrul go·zdovi okoli ~abineg-a polja (Berinšček, Teleha<Čnik .itd.). 

Ta·kirn ra.zm~ram iSola'stniki Sne.žnika ni.so bil kos, ota.ko da je rprš.lo do so.dne cenitve. 
Po protok.olu .z -dne 24. avgusrta 1816 je bilo posestvo vre·dno 128.990 goldinarjev kot1ven
cijs:ke vredno·sti in je merilo 48;345 -<wstrijsk.ih . . kata-strskih jo:hov ali pri·hli:žno 5 kvarlTa'tnih ; 
milj. Dra·žha sicer ni lbila i.zw.ršena, pO"starvili pa so prisilnega .upravitelja v ·O·sebi Antona 
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Sollerja, bivšega upravi·tclja grascme Haa·sbeng, s kater.im je v·odil posestvo grof V\7 olfgan g
LioMenber.g, ,ki je zasto>pal svoje brate. Da .b i se ra·zbremeni.li dolgov, S·O pr·odali Ba!bino 
polje oS<()sedn.ji .graŠ·Čini Ca~bar, kar .pa ni imelo zaželenega uspeiha. Za!tO so ·sklenili, p(} 
primeru mnogih p.Jemi'čev ·tedanje d01be, da>ti _posestvo na loterijo. Ghwna srečka o.ziroma 
glavni d·obitek J.oterije je •bilo po~estvo Snežni:k ali pa 250.000 go'dinatrjev .dunajske veljave. 
Dobil ga je n erki kJ.i.:J ·Čavničar z Ogerske:ga, ki pa je raje vzel .denar. Tako je posestvo 
ostalo še nekaj Ča!s'a Lic:hten.bergom, vendar se nis0 mogli. izogniti gro.zeči propas·ti. 

Med prodpri'Pra•vami za loterijo .si je .grof Lichtenber.g l. 1828 s pomo·čj·o po·stoj.nskega 
ok.rajnega .go!Zdarja prhktnbel po.da·tke o go.zdovih .snežni.š1kega posestva in ugotovil po•V'rŠino 
4 7. 713 ·or·a·l·ov (Jo·ch). •P.ri tem je od ·skupne po.vršine odbil 2634 ora.Iov po,1Jgani•h porvršin . 
Leta 1830 je b~la znova izvedena. s:odna cenitev. Elabo·rat cenitve p·nikazuje površino 
50.923 ora.lov (johov) . Veii.ka razlika ·V poda·tkih •O· !pOVršini rzhaja j,z •te.ga, •ker je bilo
tako veli·ko poses1v·o nemogo.če v ·kra·tkem ča~u 1točno izmeriti, zla~~ti ne, ··ker niso bi1le meje 
me·d sosedonj.imi gra'ŠČ.inami še nikoli pregledane, meja p:roti Istri pa je b.ih sploh samo· 
na'lni~l'j .ena , 

Leto' 1847 je prineslo pos-lednjo cenitev pred eksekutivna pmdajo .g.r a•ščine . Cenitev je 
izvrš·1li. c. •kr. ceni.lec posestev za Dol Avstr ijo Valentin Richter. Nj~'gov·o po·r.oči·1o o cenitvi 
(Drma.j 15. XL 1849) o1hsega Il rti!s·kanih folio strani, je s•tvarno in strokovno !Zelo dobro 
ohdelano ter prika.~uje v:zrooke prD!pada ,graŠičine. Ug.otovi1 je, da je zanema1rjanje g·otZJdnih 
.kultur v glavnem pripis·(}Vati pomanj.ka;nj.u str·O·kovnega gozdarskega o-sebja, katerega so 
nadomešča.}j brezpa:selni in sla.bo :plačani carin·~ki in grani•Čarji. Nadalje ·omenja , da so· 
do.g:odki marca 1848 rza nekaj ča·s ushwi.Ji promet iZ le~Som in je imelo po:ses;tvo dohod·ke
samo na pa•pirju. K temu ·so se isto leto p;r.idružili ~e nesrečni za~pletlj-aji me-d gospodarji. 
Vslod takih neugodnih oko·lno,sti j,e 1hill tp r:om~t s strankami .prekinjen, kredit vsled nave
denih ekseJcutirvni.h ukrepo-v pD>s.la:hšan, po•dv.zeti ukrepi .za i.zbolj~anje so p<l·stali dv-omljiv i 
in preprečena moino•st i"7lholj.š·anja ,g-ospodar-s,tva. V •ta.kih ·okoHščinruh rno.ramo n~natne 

doho·c1ke let 1848 in 1849 pripisati na-vedenim neugodnim ra:zmera.m, ne pa po-se>stvu same
mu. Mnenja je, da >Se Ibo hodo·či po·sestni;k .po od5tran itvi slednj·ih ia,h.ko prepriča.}, da je 
v av.sobrijski monarhiji malo poses-tev ·te vr.ste, .kj .bi j.mela ·ta.ko veli•k dr.žaiVno-,gospo·darski 
pomen, k·o't ga ima po :s-vo ji legi pose·s·tvo Snežnik. 

Ta ceniln!a listina .izkaz·uje za pose.stv.o Snežnik površino 44.212 juter (Joch) in vred
nost l,404.8M goldina,rjev konvencijske· !Veljave. Z odorbrit'Vijo deželnih stanorv (;Ljubljana, 
25. IX. 1849, š t. 9625) je bila .,i1zvedena v Ljubljani. 14. januarj.a, 18. februarja in 18. marca. 
1850 ·dta?iba po'seSitev Snežniik i111 Lož. Dobitnik je bil dr. Karis iz Dunaja. Novi goS~poda.r 
pa s posestvom ni imel sre·Če. Prišel je v konkurz in glasom 1icitacijskega pro't·oko la c. kr. 
Okrajnega so:dišča v Ljubljani (It se.kcija 13. junija 1853) je prešlo posestvo g.m~čine 

Snežni,k v ro•ke nemškega \kneiZa Otona Viktorja Schon:burg-WaJ.den:burga .za ceno 500.000 
gO!Ldinarjev aV•S'trij~Ske veljave. 

Dne 5. junija 1853 j e- bil :i zdan zakon () ·odkupu servitut.ov. Obon Vik>tor Schon:bul'g
Waldenbung je rzposlO!Val provedbo .grlliš-čine na fi.dejkomis. Prvi posestniJ< fi.dejk{)misa je 
bul Jurij Schonb.urg-Waldenbumg, ki j e 8. ja01uarja l 863 po·trdill }1istino. Tedaj je b:ila lo
čitev ser~itut.o.v v ·prvem •stad·iju. 

V st-arih r&nežniš~kih urbar jih •so navedeni ko·t .glavni ·doho.dki: hukov o:brod, l~oov na 
po1he, nalbiranj.e hesilne 1go1be in pridobivanje p€peli.ke. Buko.v les sam .skoraj ni imel 
nobone rvredno•sti in gu:zdovi Sne.žni,ka, •ki •SO tedaj o•bsega•l'i s-koraj pet kva-dratnih milj. 
so de,li n. pr. L 1745 kot ·dohodek 300 v o-z.o!VI .bukcQvega lesa za kurj'ravo. Les so si jemalJ 
samo upraviteni k.motje, medtem k·o •so· gr·a.š.čini o·s-tali ra!Zs~.žni bu,kovi gozdovi, katerih les, 
kot .smo že ·omenili, .se je ozelo teiko pmdajal. Pred o·dprav·o kmet!ke o-dveze so se gozdovi 
izkoriii_čali bre.z vsa:kega pravila in c-ilj jim je bil, da zadosti}o služnostnim pravicam 
okoliških naselij, s .ka•terimi s·o 1bili gozdovi o'hremenjeni. Seka~lo •se je brez reda in na·Čr-ta 
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v najbližjih gozdnih predelih, nei.zkoniš·čeni· pa so ostali ·bolj oddaljeni in teže dostopni 

predeli. 

L:etr.ti vir dohodk·ov je dajal g·o.:zd s -tem, 1da .se je .do·volje.valo !kmetom za njihovo 

.potrebo go'Zid ·tPobiti in .ustvarjati travnike. Takšne go·.zdne travnike ·SO i.meno•vali »laze«. 
Za to pravico s·o kmetje pla·Č0valj g.ra,ščini do~očeni letni davek, la·ze pa imeno.vali »pra·vno 

urejene« (mietrechtlidh). Ko. .so bile rurejene za časa Marije Terezije .in cesa·rja }oiefa II. 
zeml jiške pravice med •graščaiki in .po;(ilo,žniki, ISO uradi •si:rerrn:eli, 'da hi zemlja, ki so jo 
imeli po.dloiŽniki v .dednem najemu, preš:la proti odš.ko.dnini 'V njihov·o last. Tako se je 
zgodiJ.o tudi '/. la,zi ,in na ba na·Čn so nastale v sndniš.kem .gozdu mnoge enklave, ki obsegajo 

večkrat, kako-r n. 'P· Bički lazi, pomem!bne povrŠiine. {1 

Tudi ·go•zdna pa!Ša je 'bila donosen ·dohodek, •če ni 1bi.Ia servi·tut, ·kot tako imeno·vani 

reški >)Her.badiji«. Mesto 'Reka, ki je bilo od t. 1374 do 1648 del dežele Kranjs.ke, si je 
sčasoma :pridobilo obsežne pravice do paše na južnih pohočjih Sne:žnika, ki: pa jih je 
odkupil .grof Lichtenbe.rg še !pred 'S<plnšno odpra'Vn ·servitutov. Gozdno p.a~o v vstili delih 

gra~čine s·o dali 'V najem p.red.Ysem velikim' ovčarjem iz Istre in IGrasa, ki so paiS!i pre;ko 

po1e·tja v .goz.dovi.h sto1ine o·vac, na jesen pa se '1s ·svojimi čredami pomikali k Jadr.anu. 
Plačilo se je -računalo po kvarnerju (40 ·ovac). Ovčarji s-o na mnogih me·stih zaž·ga1i gozd, 

da hi po njih mnenju rpri•dobili holj~e pašn~ke. V v;seh re:virji:h naj.de.r:no sledo'Ve te rtmiču

joče deja:vn·osti ov.čarjev in marsikatero krajevno .ime spominja na •takšna pog-orišča . Se 
dandanes se poznajo velika pogori:šča pri Vratih-Obrancu. Pogorelček pri Leskovi dolin i 

poiVe, da ·s-o tam pustošili ovča,rji. Isto nam IPri:čajo- imena v revirju Mašun, ,kako.r Sežgani 
kla111ec, Pogoreli v11h, Sk!omje (pri•haja .o:d· <besede »~g·orina«). K .gašenju poža.ro•v, ki so 

zav.zeli ·velilk ·obseg, s.o ,k:Jicali na pomoč kmete. Tako je bil za•ustavljen ogenj na pobočju 

Javorja s tem, ·da. ·so kmetje napravili preic.op. Ta .kraj se .še danes imenuje Prekopavnik. 
Cer-av.n·o se danes ~:rooa.č'uje -za Sklornje samo en ·travnik ~la·z), izročilo pripoveduje, da jt. 
,bil o'b priliki pnžara ves Les1korv g.rro v ognju. Tudi v revirjih Okr.ogUna in Gomance 

srečujemo podobna imena ka,k·or Palež itd. 
Tedanji revir Klana (danes rewi·r Okmglina in Go.mance) je najmanj trpel na go·zdnih 

'Serv:Hutih .in je imel na,jveč smrekovih sestojev. Ke.r je bla v •tem revirju najrpr.ikladnejša 

oddaja vseh 'Vrst 1lesa za Reko, je .dajal tudi tnajve·Č dohodkov, ·kar pa je imelo za po.slediw, 

da je .bil najholj itkoriščan. Te n,e.gativne posledice še danes opa-zimo. V letih, ko je 

imdo ·se.dem bratov Lic-hte-nbergov im njihova ·sestra graščino Snežnik ko't skupno last, 
je vodil g.ospodanstv-o :s•tarejši bra-t Wolf.gang iz Sne.žnika. Pri .upra:·vlja:nju ga je pa.dpiral 
brat Maks.imilijan Lichotenberg-Schneeberg-Mordax, .ki je živel največ v Jablanici in v Reki , 

torej v neposre-dni bli~ini joonih poho~ij :sne:žni.ške.ga masiva. Ker pa je živeJ ra,zkošno , 
je ogo-,zd mo·čno tnpel in sledove ·tega prekomernega i·zkorišča.nja čuti revir Gomance· in 
Okrog~ina še danes, več ~mt po 1 OO letih. 

~o, ;kar je bilo navedeno, naj mal~ osve>tl'i Ta•zmere, kakršne .so v1ada·le na graščini 

SneŽn!ik. Leta 18:57 je .bil na:sledn.ik upravitelja B·rauerja na grašt·ini Sn~n i'k Zigismund 

Ernest Wernicke. Za izvedb.o o:dpra<Ve •zemlji 1š·kih :bremen je tedanji b·stnik Jurij Schon
burg-Waldenbung rpridrybi·l dvornega s:v.et-ni.ka Smetano, ki je ~mstitev go:zdni.h upra
vičence-v Lo~ ke .do·lirne iwedel skor.aj dO' konca. S ·tem je- bil ustvarjen predpogoj za 
nadaljnji cve·to·či ,fa!zv.oj po-sestva. Vendar pa je mo~ral biti pri tem močno O'bremenjen 

edini donosni revir Klana. Po-tem, ko je biJ Johann Bodens-tcin ,samo za kratek čas . 

na:slednik Wernicka, je .za nJim vodil v vme·sni do•bi gozdno gos-po.darsbvo na.dg-ozdar 
Lasky, nakar je prevzel v jeseni leta 1872 vodstvo grašČ'ine Snežnik •up·ravitelj Ja:žef 
Obereigner. Ta je dokončal odpravo servitutov, predvsem pa na piv:ški strani masiva 
Sne~ nik 

Ke.r 'ni !bilo nobenih zemljevidov in so· katastr.ske kante ka.'/.ale p·opolnoma nillpaČno 
sLko, je moralo bi-ti celo po<Sestvo kartografsko posne-to. Vsie.d obsdnosti zemljišč, ki. 
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jih je ·bilo treba premeri·ti, je bih potrebna 1tria:ngulacija in je detailno ·snemanje .zelo 
počasi l'liapredovalo. Konec decenja 1880 se je stvar tako daleč razvila. da so mogli 
pris-topif:i k nredi.tv·i go.z.dov in k načrtu ~Za urejeno g.ozdno ·gos:po.da.rstv-o, kakršnega je 
z:J.ohkvala tudi liS>tina o ustanovitvi fidejkto.misa. 

V letu 1890 so pr-ičeli z ureJevalni.mi ~go·zdnimi deli. Pred od:pravo ·ser;vitutov, s katero 
jo bilo ;kmetom o-dstopljenega ·več ko•t 2 kva·dra•tni mi:Iji go<z.da, je imela gra~.či.11a Snežnik 
več revirjev, tako l. 1861 revi-rje Lož, Dane, Juršče, Za:gorjc, Bistri-ca, Podgorje in 
Khtna. Vsl~d dehtve so :se tem pridružili pozneje še revirji Babino polje, Koritnice itd. 
Po odpravi ·senvitutov je Jurij Schonibung-Wal.denburg razdelit preostalo go-zdno povr.,. 
~ino, 1ki je IIJHl·rila približn'O tri :kva·dra•tne mill.je, v tri gozdna oskrbnišllva: Snežnik, Mašun 

ni Klano. Najprej ;sta .bili urejeni osk11bn.iš.tvi ali revirj-a Snežnik in MalŠun ·ter zanju 
sesta·vljen nalrt izkoriš·čanja. Revir Klalllai za ·enkrat ·Še ni ibil urejen, ker je postal 
njego·v. do.nos zelo slab. Taksacijs,ka in .ra-čuns·ka dela j.e pre-vzel .gozda:rs·ki di·rekto·r 
Hermann Brctschneider, ki je imel na Dunaju urad za urejevanje .go.z.dov. Ce-nitev sta 
izv.rših go:~darSika stf'O.kovnjaka Blohmer in Siwi•g, kartagrafska in ge·om~terska dela pa 
je izvedel graš"činski •g.eometers.ki ·urad (geome.tr~ F.ranc Bjely, Wessely in Malioa). 

V l. 1901/2 je gozda-rski direktor Bret-s>chneider uredil tudi revir Gomance, za re.;virja 
Mašun in Sne~nik :pa sesta-vil nov desetletni na•črt i12:·kmi~čanja. Pred .tem je v letu 1896 
izvršil tako imenov.auo p.etletno revizijo. Dne 3. oktobra 1902 je bil revir oziroma oskrb~ 

ništvo Mašun razdeljeno na dva dela in sicer na r-cvirja Mašun ,jn Jurjevo- dolino. 
S tem je .!:iilo oskr.bništvo Ma·Šun ra:upuščeno, novi revirji pa po-drejeni revirnim goz
·darje-m. Isto se je •zg·Oldi:lo z rwirjem Sne-žniik\ ki je .bil 25, juli.ja 1904 ·ra·zdeljen na 
Revirja Snežaik ~n Leskov.o da1iJllo. ·Predstojnik revirja Mašun je bil od le.ta 1874 do 
11\83 nadgo·zdar :&udolf Lasky, nato pa 'O<d l. 1885 •do 1982 nadgozdar Henrik Scholl
mayer. Leta 1892. j.e hil sprejet kot pri.s-ta·v v -službo Marti:n Fi.s'cher, leta 1893 pa Franc 
hovec. Po delitvi ·revi.rja Mašun je .bil prvemu .do:deljen revir Maš.un, drugemu pa revir 
J urjC>va dolina. Revir Snežnik, kot takO' imenovani revir g{)l..z-dnega gospodarstva, j.e bi.l 
vedno podrejen :vodstvu takratne-ga šefa •gra~čine Sne.-1nik (od leta 1872 do 15. II. 1903 
direkto,rju Obereignerju, kasneje njegovemw nasledni'ku Henriku SchoHmayer-LicMen
bel·;gu). kateremu je s·tal ob strani oskrbnik Le-skove doline. Leta 1870 je bil os1hbnik 
v Les-ko·vi do~ini Jo han Bydlo. ·ki je sLuž~l {u vse ·do· s•v·o je smrti 9. okt(j.bra 190·7. Po 

cleli•tvi revirja Snožni.l{ je bil imenovan za' 'revirnega goz-darja za Lc·sko.vo do.Jino Kindler 
Viljem starejši' in za Sne0nik Franc Wolny. 

Mnogo kapitala je bilo vlo·Ženega.. v posestvo z namenom, -da .bi ga napravidi do
stopnega izkoriščanju in da bi postalo renta~bilno. S smofrnim gospodarstvo~ s·o bile 
ustvarj,e;ne g.oz.dne kulture :in veli:ke pogozdi·tve. StremeJ1 -so za tem, da hi vzgojili 
drevesne vrste, ki zagota:vlj,ajo ~ajvišji donos. Zvišanje letnih sečenj je ini.elo za posle
d1co zgra·ditev parne .žruge. Le-ta 1906 je bil narejen .prOFa'Čua .za gradnjo Ža<ge v· Les:kovi 

-c\o.Ji.n1, vendar je bil ~aradi pom.a111jkan.ja vode načr.t opušče-n, parna -žaga. pa .zgrajena 
11a Marofu. 

Ka:kor je ·biJo že omenjeno, je bila po ure-ditvi ·zemljiške odveze kmetom za uji!hove 
servitutne pravice odstopljena veHka površ"ina gozdov v glavnem v bližini na.selij. Gra
ščini je os:tal strnjen gozdni kompleks dana·šnjih revirjev Sne.žnik, Les·kova dol1na, 
Mašun, Ju,rjeva ·dolina, Okrogli,na in Goman.ce. 

Po letu 1873 je kemiik Reinh.old v. Reicboobach v Le&k·ovi .dotin~ us-tanovil tovarno 
za i-zkoriščanje ·buko.vega .lesa pot!om suh.e desuilacije s kemičnimi pmdukti: oglje, katran 
in lesni špirit (.essigsaurer Kal:k). Ker .se Reichenhacbove peči niso obnesle, so bile oq
·stranj·ene in na njiiho.vo mesto· posta.vljene ·žde.zne re•to:rte. Ker tudi to ni dalo za:želenega 

re-zultata; ker se je- o.glje tclžko oddajalo in \ker je cena lesnemu ~pini·tu pa~dla, je ·bilo 
obratovanje ust-a-VIljeno. Lda 1880 je bila ustanovljena v Lyonu v Franciji deimiška 
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družba »Societe forestii~re indus.trielle do .Leskova dolina«, tki je 'Prevzela tnvarno v 

najem. Prezidovanje tovarne je veljal·o 500.000 fra:nkav in že leta 1883 družba toži, 
da ne more kriti stro~kov. Leta 1888 je bil·o obr~tovanje pono·vno ustaJVljeno. 

Da so si že slcoraj pred enim Sltoletjem :prizadevali, da hi v s·nežniških go.zdovih 
uspešno in. trajno go51podarili, nam najbolj zgovorno priča naslednji odl-omek iz pogodbe, 
ki je bila sklenjena mod •tedanjim lastniikom tgraščine Jurijem Schonlburg-Waldenhurgom 
in Bertramom, tovarnarjem kemičnih p.roduktov v St. Eticnnu na Francoskem: 

»§ 1. Grašči,na Sne-žni-k 'Se zavezuje, oddati gospodu Ber"tramu za dobo te pogodbe 
za o•bra·t·ovanje tovarne po1:reh'no buckovmo, i,n sicer v množini, ki j•o dopuščajo o·ziri na 

trajnost go·zda, predpisi urejenega go-zdnega 1gospodarrstva in mno·žina i:lreves, ki so 

Leskova d·o•lina leta 1894 

neuporabljiva za tehnični les. Vrhove tehničnega les.a pnjme go·spod Bertram tak:rat, 
ko pride ta v po~tev ,za sečnjo. 

§ 3. Cena na panju stoječegaJ lesa in za v.rhove tehničnega lesa pri IJ?anju v gozdu 
je ista P'od pogojem, da mof'a gospod Bertram ,izdeio-vati veje do debeline lO cm, jih pa 

lahko . obdela tudi v manjši debelirui. VendaE" more izdelati drevesa in veje na metrska 
drva ali v gozdu na licu mesta ali pa šele pri tovarni. 

§ 4. Drevesa ~n vrhove za:znamenj;ujejo v go:ndu goz·dni nameščenci z revirnim kla

divom. Gospo.d Bertram ·dostavi les nal •tovanni~ki prostor in kadar ga bo.do njegovi 
delavci ·izdelali in ·zlož·ili v prostorninske metre, .ga ho prevzel go.zdn:i personal in vo-dja 

tovarne zaraJd.i zaračunavanja sloupne cene in prodaje za ·tovarniošlki obra·t. Go1jdarsko 

osebje ni. o·hvemo odka·zovati new les, doikler je v gozdu še na razpolago že preje 
odkazan leS4< . 

Kakor je bilo ·že spredaj navedeno, so vodila ~rek.o sn~niškega masi•va že v .9taTem 
in srednjem ·v~ku •tovorna pota, ki so s.p·ajala piMško dolino, Reko in jadrans.ko O'balo 

z zaledjem. Te poti so omogočale promet in tr.govino. Vendar so bila to samo tovorna 
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pota, ki so služila ,za t~govmo in samo v najmanjši meri tudi za ·spraviJo .lesnih pro
duktov. Ker se je •transport lesa vr,šiJ skoraj i!z.ključno s tovornimi ,konji, j.e ra·zumljiviQ, 
da so izvažali iz g.o,zda samo le!Sene: .pro·duk•te manjšega obsega in poli:z.de1ke. kakor 
doge itd. Razumlji·vo je, da je bil ~a1k izv-o·z lesa zelo težatven, ker so biLe poti nepri
kladne za vozove. 

Na v-zhodnih in 1ZaJhodnih pobo·čjih Snežni•ka proti Lo'Šiki do~ini in. Piv.ki so vladale 
iste ra-zmere in vsak go·zdni del·avec, .oglja·r ah ovčar je bil primoran urediti si pot do· 

deJ.ovišča. Tudi kmet si je mo·ral sam; utintiJ (PO•ta do go·.zdov in .traNnikov. Za čau 
servrtutov niso imeli gospodarji graščine !llOibenega i-nteresa ·izbo1jšav~.ti poti, ker bi 
s tem kori~ti.Ji samo ·kmetom, ki hi ·si lastili še več pravic do servitutov. Sele ·z odpravo 
sewi•tutov ·se je pokazala n.ujnos·t .z-graditi ceste, ti:ko s·o hoteli od gorz;da d.o1bi·ti dohod·ke. 
Ko je v •razdobju 1860-1870 odprava servitutov že tako dale~ napredovala, da so 
nekateri kmetje iz Lo.ške doline dobili. v last go·z.dove, je vzklila zamisel o g.radnjf 
prve ceste proti LesJcovi dolini in Bič:kovim la·zom. Gra·dnja ces-t na kra5kem področju. 
valovitem in polnem dolin, lijakov in drugih preprek, kiakršcn je prav snežniš·ki masiv, 
ni bila lahka stvar. Vendar je hilo z vztrajnim ·delom in neupogljivo v:o.Jjo doseženo, da. je 
daue·s cestna mreža na območju Snežnika zelo .do1bra in kljub konfiguraciji kr·ena. ki 
je precej nepovoljna. možnos·ti i:zv.oza iz nj,ihovih g·ozdov lahko za vng.led ostalim gozdo
vom ~·!rom na-še ·domovine. 

K .gra.duji dOibre,ga cestnega -omrežja so pris·topili takoj po osvoho·diwi gozdov od' 
s1užnostnih pravic ·njih(}vih upravičencev. Prv·o cesto v dolžini 32 .km so .začeli gradi·ti 
leta 1872 v •smeri Snežni:k--'LeskoV'a .dolima-Gomance. Dograjena je !bila leta 1896. 

Po·vezala je ·z gozdno upravo v Snežn~k.u Jlajibo.Jj oddaljeni go·zdni r.evir Go.mance, isto
časno pa je 'bila najkrajša ,pot od Snežnika do morja. Druga pomembna ceS'ta: Leskova 
dolina-Mašun (11 km) je bila končana leta 1877. Leta 1890 je bila dograjena cesta 
Mašun-Obramec (»Luiaina cest·a« ·V dolži.ni1 15 .km), pre-d prvo 'Sveto~no vojno pa še 
naslednje ceste: cesta >>Grajševka« (1,60 km) leta 188-1. cesta >>Srednji vrh« (0,70 lilln) let~ 1900, 

cesta >>Praprotna draga« (2,50 ·km) let·a 1905, >>Her:ma,nnova cesta« (Mašun-<;?rda draga. 
11,30 km) leota 1896, cesta >>Pe~lo« (7 km) leta 1892, >YUtrihova cesta« (9,60 km) ·leta 1900, 
»-Anina cesta« (3,60 km) •,leta 1893, ces•ta »Zevirnjak« (0,70 :km) leta 1891 an cesta >>Po
gled Gma pleče« (4,00 km) leta: 1887. 

CC"stn·o omrežje se je stalno šir~lo in i?Jbolj·š·evalo ter doseglo svoj višek med ital.i
jans.ko oJGupacij-o, ;ko je rza•vojevalni duh fašizma v letih 1930 do 1939 Jn.l'zhčno gradil 
utl"dbe na sn.e>Lniškem p·o.dro·čju in jih povezoval s. širo-kimi av.tomo:bilskirni ces·tami. 
Sa·mo posebi je umevno, da okupaotor lili ~g.radi.J cest s tem namenom, 1da bi povečal 

vrednost go·zd.!l, temveč il7iključno ,i.z vojaš•hh 'stra<teški.h ra1llog-ov. Ces·t.e, ki so bile zgra

jone med italija:nsko oikupacijo in imaJo .daJiles za elc:sploatacijo veli.:k pomen so-: cesta 
Ilir·s:ka Bisitrica-Ok>wglina-Svinj-ščaki---<Pa~dežnica~Polica, cesta :Polica-Morela~Sežanje 
-Mezališče-Sladka V(}da-Jurjeva ·dolirua~Vr.h Ko.rena-----.Palčje-<P·arje in cesta Zabiče
Goljak-Gomance. Leta 1937 je gr-aščina do1gr:adila kamionSJko cesto Ohoglina-Gomance. 
Za vzdrževanje ce·st je bila določema ce'stna :taksa, ki jo je mora-l P'la·oa·ti vsa.k:do, kdor 
je v.ozi] po teh cestah. Za pobiranje ces-tne takse so bilc postavljene mitnice na Baču, 

v Koritnicah, v Jurjmri dolini, m.a Goman<:ah .o.ziroma pozneje na ·P·O'lici. Prva cesta, ki 
se je začela graditi 1872 je hila dogmjena d·o Leskove doline 1874. Nato so nadaljeva·1i 
p-ri Gomancah. 

Najs.t·arejiŠa go.~darska nase1bina je .Le.skova dolina. Tu je bila leta 1870 zgrajena 
prva lo.gar&ka hib. G()zdarske hiše vf revirjih lSo gradili tedanji Ja:Stniki Schonburg
Waldenburg. Samo v Leskovi dolini jo je; .'.zgra,dila d:r.užba. »Societe Jorestiere .indu
sfr.ielle de 'Lesk.ova dolirra«. Ker je bil .buk~v gO!zd okoli. hi~e v Leskovi dolini med 
obratovanjem ·tova·rne večinoma poseka.n, je prevladal lu kasneje jelov gozd. 
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Najbolj ·so lbila š·kodljiv()mu vplivu kmdov upra,vi'č.encev i.zposta·vljcna zahodna 

pol:o·čja .sncžniški.h gozdov. Cent·ralna uprava v Snežn:.·ku je bila preveč oddaljena, g.o
zdove pa je ,gozdarsko osebje ·prema·lo lHt•dzorovalo. To so kme>tjc izrabljali 'V tihotap·ske 

namene 'in les neup.raJViČeno sekali in prodajah :žaga.rjem v Ilirski Bistrici. 

Ko je leta 18.70 z zouljišk·o odvezo -sedem vasi v Pivki dobilo od graščine svoje 
gozdne deleže. se je ' pojavi:la nujnost. da se v servitutov prostem gozd·u zgra-di hiša za 
gozdarsko o·scbje, ·katerega glavna naelo.ga naj bi bila , varovati gozdove pred tatvinami 

kmetov . Na -pOibočju divje doline izra,zito kra~:kega značaja, •zara~ščene z huko·vim grmi
čevjem in pokvečeno jelko, je zrasla gozdarska naseLbina, 1ki nosi ime »Ma:šun<<. Ta 

beseda i·zbaja iz besede »mašiti{<, ker Idi kraj .v ·sedlu, .ki ·zapira dohod "' prostrane 
gozdo·ve. Ti-sti čas {1873-1876) nis·o še vod ille ceste do te to·čke (na•dmor.ska VISH1a 

J 020) in S·O morali gra•dbeni ma-terial preva.ža,ti j,z Sndnika po slabih go'zdnih poteh. 

1\vg-usta 1874 je lbi.J.a hiša na Mašunu že pokrita. -

Ok-o,li~ki lk"TT!etje :so smatrali, ·da so z gradnjo gozda•rsike hiše pri.kraj1šane nj,iu10ve 

pravice iu sv·oho,~čine ter .so hot.elt nadaljevanje gra-dnje preprečiti. V jutranjih urah 

24. a'Vlgu·sta 1874 5'0· v Knežaku ibili plat :wona, kar je tbi'l znak :za v,stajo. Vsa·ka hiša 
je dala po enega mo.ža. Ta-ko zbranih 150 mo:7. je kreni-lo na Ma·šrun in spremenilo že 

-skoraj porpo,l<n:oma dog.rajeno sta.v:bo v kup ra·zvalin. Upor je bil za,tl't, vsi uporniki pa 

.ka~novani z zaporom. T·oda hišo s-o ·za·čdi ponov·no .gra·dirf:i, ta:ko da se je leta 1875 

naselil v njej ·go.zdar Anton Satran. Leta. 1876 je nadgozdar Rudolf Lasky za"pustil svoj 
sedež v Il inski Bistrici in se naselil na Ma~unu. Leta 1885 zamenja Laos:ky ja na"dgozdar 

Schollmayer Henrik. Lipo pri go-zdafski .hiši je vsadil nadgo·zdar Schollmayer 23. oktobra 
1888. Iz tega časa datira tudi ureditev naravnega parka na MašwlU. 

Goz,darsko h išo na Mar.šunu je po ,prvi svetovni v.ojni leta 1919 uni·čil požar. Bil-a 

je poQnovuo zgrajena in ·preoblikovana v lov.ski_ gradič . V mesecu novemhw 1943 med 

naro.dno·o·svobodilno vojno je bil gradič pono·vno požgan in ni b.il več obnovljen. 

Mi,bnica v Ko•ri-bnicah je bila dograjena leta 1876, v Ba•ču ·pa leta 1909. V poletju 

1904 je bila dograjena go,zdars.ka hi:ša v Jurjevi d'olini. Stare Ognice, ki tudi spadajo 

k temu revi.rj·u, pa S·O 1bile :z.gra,jene Že leta 1874. Prvi gooz.dar revirja Jurj<eva dolina 

je bil Iwvec. 

Revir Klana je po servi-tutih najmanj trpel. Že za časa grof'ov Lichtenhergov je 
obstojala na Klownski Polici majhna lo.g:arska po,stoja111ka. To je bil tedaj e.di.ni re-vir, 

ki je b.il donosen, ne samo zaradi tega, .ker je b ill pros.t serviH1·tov , temveč tudi zaradi. 

neposredne .bližine Reke, kamor so iz"Važali loo .za gradnjo la·dij iM. P.rvotno je imelo 
o·skr.bništvo svoj sedež v I<1ani., na Kianski Polici .pa so logarji 'stanovali samo preko 

poletja. 

Revir Gomance ali bolje re~eno ta.mka.j~nja go•z.dar,s·ka naselbina leži na območju 

zgodovinske obrambne črte i:z časa Rimljanov. K.aSJneje, ko so Benečani d·obiJi v svoje 

ro,ke Istro, je 1tekrla i:u meja •S Kranjsko m še tretja s Trs·tom. Do leta 1877 SOl bi.le še 

vidne rava.li.ne -nekdanje carina.rmice nedaleč od današnje go•zdarske hiše. Ime Gomance 

prihaja ·od besede >> Comande <•. Nobena gozdarska naselbina snežniškega p.o.dročja. nima 
ta·ko sJi.kOJvite ·o·kolice ka!kor j·o imajo Gomance, ·ki ležij-o na rohu gozda, .od ko:der se 
dalje razpr,os-t.irajo ·travniki, ·obkroženi z visokimi ·h·ribi. Nedaleč o,d tod je >>Pa-ka« 

(p.ol ure ho·da.), od koder se odpira krasen ·pogl~d na Kvarner, n,a. Učko, na Ve-lebi-t 

.in dalmatinske oto:ke. Prvi nadg·o.zdar na Gomancah je lb il Jožef Novak. Na·seJil se je 

.tu 30: julija 1880. 

Izkoriščanje jelovine se je v ·s11ežniških gozdovih pričelo o.koli leta 1880. hkoriščalo 

pa se je večinoma le za -trarrnarijo. 

Urejanje goz.doy .datira iz leta 1891, vendar se je pričelo s pravilnim m na·t ančnirn 

mejevanjem go.t~dOfV šde leta 1911. 
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Do leta 1904 je prevlado-val na grašhni Sne~nik taJkozvani ,,F(}r.stmeistersis:tem«. 
Ce'lotna grm5či.na je ·bula razdeljena n1a t1~i gozdarska •o.skrbniš·tva (F.onstverwaHun·g}. 
Sedež .direkcije je ibil -v Sne~niku. Kakor je bilo že omenjeno, so imela oskrbniš·tva 
pred uredirtvijo .zemljiške od veze svoj sedež v • Kla-ni, Koritnicah in v ·drug.ih na'Seljih. 
Sele kasneje je bil prenešen •seae.ž osb1bništva v Maštm, Snetž.nik in Gomance. V tem 
času je o&krbnj.štvlo Mašun obsegal·o rev~rja Ma·šun in ] urjevo dolino, 0'sikrbni~tvo Go~ 

mance revir Gomance {lki se je .šele .kasneje ra:zdelil na južni in na severni del) in 
oskrbništvo Snežnik, ki je 01hsega.lo revir ja Sne:mik in Leskov o dolino. 

Leta 1904 je bil uy.eden takoz.vami >>Revierfoers{ers ~·stem«, ua podla·gi katerega je 

bila ·graščina ..razdeljena na revirje SnežuiJc, Le:skova ·dolina, Jurjev·a .dolina, Mašun in 
osik.rbništvo Gomance. Sedež direkcije je ·bil v Snežniku. Ta razdeliotev je os•ta1a .vse do 

konca :J;'T'Ve svetovne vojne. Sele s rpostavitvijo drhv.ne meje .med Jurgosl·avij·o in Italijo 
je hilo velepo·sc.stvo Schoenbur.g-"'YValden'hung ra~deljeno, na. dva ·neenaka dela: Jugodo
vanski dcl veleposestva z g<>z·dno upra:vo v Snežni·ku (današnji rev.ir Snežnik), ki ga je 

upravljal upravitelj in italijans.ki del velepo·sestva z ·direkcij-o v llirski Bi:striei. Gozdna 
direkcij-a v Ilir-ski BiS"trici je obsegala revirje Leskova dolina, }u·rjeva dolina, Ma.šun , 
(ki je bil leta 1919 razdeljen na ·dva. r.e·virja in sicer Ma·šun dolina in. Mašun hrib) 
in revir Gomance (ra·zdeljen {.udi na revirja Gomance j·u.žni del in Gomance severni del). 
Po letu 1934 je 1bil ·revir Ma•šun :ponovno a:dru.žen v en sam revir, revir GomaJilce pa 
preimenovan: 'sever:ni ·dd v revir Okroglina in južni •del v revir Gomance. Ta si.stem 
in ra·zdelitev sta ootala v :veljavi vse •do 1konca druge svetovne vojne. P.o osvoboditvi 
je bilo· ·bivše veleposestvo nekaj1 ·Časa raJzdeljeno na dve go;zdni t~prav.i: Go·zdno upravo 
UiTs·ka Bistrica 1- zgoraj navedenimi ITCV·irji tin Gozdno upravo Snežni·k z .'istoimenskim 
revi.rjean. Sele leta 194>8 se je celotni ,go-zdni tkomp.leks razdelil na štiri gozdne uprave: 
Ilirska BioS<trica, M·ašun, Pivka in Snežnik. 

h poda•tkov, ki &o nam n.a ra?Jpo·l<ugo, je ·razvidno, da j.e v letu 1904 prev~adovala 
v revirju Le&kova d(}liua v .nižjih legah jelovina, ·v višjih pa 1bukov.ina. V :revirju 
Leskava •d<>lina, kako-r tudi v ostalih revirjih, s·o !Sekali in gosopodarili na pre<biraloi nahn. 
Ker je bilo gospodarjenje .praviJno, j:e naravno pomJajevanj.e pov·sod lepo uspevalo. K 
umetnemu pogozdovanju so .pristopala le redko ter samo na manj'Ši·h jasah in goličavah. 
Le v ·revirju Goroance ·so ·bile i:z;v:ršene gole secnje hukov·ine, povr.šine pa p·ogozdene s 
smreko, par pa· ni rodilo IZa'Želen.ih .u~pehov . 

. Ker je ravnanje ·z .gozdom že v preteklosti .slonelo na ,gozdnov·zgojnili principih, 
ni bilo neva.rn·o:s·ti zaradi insek-tov. Tudi ni bila be.Iežena škoda, ki hi jo p.o'V'.zrolil sneg 
ali žled. Le tu in tam, rvedno 1le v smrekovih kulturah, s·o naredili neokaj škode po·lhi. 
Odka,zovanju za posek so pPipiisova1i vedn·o veli·k pomen. Samo temu se •imamo mthvaliti, 
da so na 1tem področju ta:ko lepi prebi.ralni go·zdovi. Za to ·delo j•e ·bil !p·Oo'hlaščen samo 
.revimi go~dar, medtem J<;o so ·smeli log-arji odrejati samo sečnjo slučajnih užitkov 
(podrto in suho .drevje, čiščenje). V•sako •drevo od lO cm pr:sne debeline dalje je moralo 
biti •O.Števhlčeno in o·znaJČen.o ·z ·žigom .na koreni,ki panja. (V vsakem od·delku se je od
-ka.rovanje ·za poseok za·Čelo s ·števil~o l. Go,zdarja sta pri tem vedno spremljala 1 logar 
in 1 go·zdni delavec. Go•zdar je •z -v:so p.revidnostjo o~dka<zoval drevje in v manua-l beležil 

prsne debeline odkazanega ·drevja, logar je meril prsne de·heline in šte·vil·čil dt-eyje s 
števi.J.č.ni·kom (•koJ·ohrojem), medtem 1ko je ibil delavec zapo.slen z ·zitesavanjem in žigo
sanjem panjev.) Revirni ;gozdar je odkruza.l dnevno pov;preČn·o od 150 do 200 dreves. 
Merjenje lesa {prevzem) je opravljal ,j,zklj·učno le go·zdar in samo slučajni užitki (male 
oddaje), .d.rva in oglje so bili prepuščeni lo1garskemu osebju. Prev-ze.rn lesa se je vršii 
po šte-vilkah in •to od panja do panja:, tako da ni mo.glo birt:i ~u'Ščeno ali pozabljeno 
nobeno odkazano in posekano drevo. Izmerjeni les so števjlčili in ži.gosali. 
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Snežnršhn1 g.oztlo~·om v bul. je, ·da je :bila leta 1868 na pobudo svetnika deželnegct 
(ldbo·ra pro·f. dr. Bleiweissa in tedanjega llprav.itelja Johana Bodensteina tukaj osnovana 
prva slovenska g-ozdarska šola.. Prvoten namen .šole ni bilo v·zgaja.nje go·zdarjev v pravem 

smislu besede, temveč :vzgoj.irti po1la·g.oma 'kmečko prebivalstvo za bolJše in racionalnejše 
upravljanje njihovih lrustuih gozd·ov rter nare·diti konec žalostnemu stan ju gozdnih kultur: 
Kot učno sredstvo je bil novi šoli do.deljen revir Snežnik na površini pribli~no 2000 

johov, pa 1:udi ostali .gozdni kom.pleksi graščine (približno 26.000 johov) so se lahko 

uporabljali v šoJs•ke namene. 

Toda prvntni namen gozdarske šo.Je v Snežniku je izpo.dletel, ker se v šole niso 
prijavili kmečki sinovi, ttemve·Č sinovi m~čanov in urrudn~kov z namenom, da se po 

kon:ča:ni šoli za.posli}o· ko·t naaneš·čenci velibh rgozdnih posestev. Za'to je bilo tmba smer 
in o1bse-g po.u,ka predrugačiti. PTO'graan gotzda·r.s:ke ~ole v Snežniku je bil posnet po 
go·z;darski šoli v Križevcih (»Kr. ;goz,da.r.sko učilLšč.e u Križevci·h<<), ki je bila odprt~ leta 

1860 :in ·po go,zdarski -šoli »W.a.Ldbau.sohule Hinterbrue.nl.« Da je bila sne·žni-ška goz

dar.s·ka šoda leta 187.5 'tllk-i:njena, naiVaja ~>Obra·vnava kranjskega ddelnega zb-o-ra v Ljub
ljani.: :naslednje v;11roke: 

»Ta .šola je rbila .. osno·vana iz te:ga namena, da bi se v njej krmeoki sinovi kot 

prihodnji .nasledniki očetovega posestva učili umnega ravnanja ·z ,gozdom ter se vtisniia 

vanje ljUibezen ·do' go1zda ter se jim vcepil•o prepri-čanje 'O veLiki va~nostil gozda in 
o potreb-i njegov·ega {)h.rM~jevanja .in o.hdelova.nja, da :bi poo ·dovršeni go2idanki šoH, 

povr.nivši se rv .svoj doma·Či 'kraj, .po:glavhne nau:ke o obdelovanju go:zda in go~oda.rjenju 

z njim razširjali med ljudmi svojega stanu z besedo in z dejanjem. Ozi·raje se, da ta 

šola n<l! to stran svojemu namenu ni ~zadostovrula, ker se ves las njenega še-&tletnega 

obsta·n:ka ni ne eden mladenič .kmeč·kega ·stanu o.glasil s pro·Šnjo .za podeUtev štipendije 

na njej, ampak ker so· .se oglašali za tako štipendijo le učenci, ki s.o· se hotel i pO'svetiti 

.stanu go•zdarskemu in ·ki so po clo.vršeni ~oli ali >!tto.pili ·k<>t go~darji pri velikih posest

nikih v slUŽibo, ali pa na kak~IlJi višji goZid!a.rski Šo·li iskali vi~jega izobraževanja, da bi 

kO!t ruradniki gozdnega •O!S•krbniMva .da!lj,e !Svoj kruh s1užli. Ozira,je se nadalje na to, da 

go2dars.ke šole v Šneper.ku tedaj tudi •v prihodnje fantje kmečkega lj·uds-tva menda ne 

bodo ohio&lwvali, ke·r se .po.sestniki kmetij ne odločijo la.hko za to, da bi sv·oj• sinove 

dve leti lahko pogrešaJi pri svojem gos.po<lars·tvu edinole .za to, da bi jrh dali ·v ta·ke 

ŠQile, v rkate rjh bi se učil~ edinole gozda.rstva, in za.dnj<i(~. iz gotove-ga pričakovanja, 

da ·OO v •kra.Jtkem odprta 'kmetij:ska šo.Ja na Dolenjs.kem ... « 

Smotrno gospodarsko delo·vanje in uspehi v snd-niških ·gozdo;vih so priteg:nili na-se 

pO:Z{)11DOSt strokovnih - krogo·v. Tako je pri~ua maja 1889 ekskul'lzija profesorjev in 
dijakov .g.ozdarske šole iz KT.i~evcev na Hrva,škem l:n maja 1910 ekskurzija dunajs,ke fa.kul

tete z namenom, da s ~ .ngledajo sne-žniš'ke gozd·ove. T ekom des·etletja .1880--1890 so bil·i 
v :po'Sameznih revirj.ih :Zapo~Sleni mladi go·zdarj.i ·kot goz:d111i prak·tikanti, da bi ·Se prav·ilno in 
primerno prip ravili za svoj poklic. Gozdne uprave so prispevale tŠtipen.dije, in podpirale tudi 
KranjiSko-primoT.sko gOiZ'darskO' ·društvo v c:ilju napredka goz:dov. 

Naj omenim še •to, da so na !bivšem veleposestv:u Schoenhur.g-Waldenhur·g polaga~i 

velilk-o važnost na lo·v in stremdi ,za ttem, da se snežniški masiv oho_gati .z divjadjo. Ker 

tu prvo1:tw ni ·bilo jelenjadi 5·0 jo naselili od dmgod, ta=ko d~ se ·danes t-o področje 

glede ple.meni.f:e ·divjadi 1a'hko :pri.Heva med rnajho.gatejše. Goroa~sko· osebje je moralo 
za divjad skr1beti, ji postavljati. krmi1šh, ji pozimi pola,gati krmo (,seno·, divji kostaoj , 

želod in drugo) po•leti pa ·skrbeti ·za solnice. Selekcionirali so jro z od.st relom in z vsemi 
naYedenimi ukrepi prepreč.evali, da hi povzročala v gozdu večj<> škodo. 
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KNJižEVNOST 

O .PRESKBRI Z LESOM NA KRASU 

V Ul jem K i n d l e r 

Pri obnovi gozdov na. 1kra·su sta paša in i,z;kb'riščanje gozdov ne le osnovni i·zhodiščni 

vprašanji, ampak hkrati ·tudi eden iglavnih činiteljev, ki odloča o us-pehu rvlo·Ženih 
pri;zadeva!D.j. V ,p-rej'Šonji š-tevilki našega glasila, ki je .bila posve.čena kra.su, j'e -to dejstvo 
sicer primerno nagla·šeno, vendar pa menim, da pri obravnavanju krašk·ega vprašanja 
ne hi smeli 'Prezreti najuovejšega domačega pri-spevka te vrste in bi se .morali sez.naniti 
z zanimi·vimi in izredno .pomembnimi i.zvajanji nedavno obja•v.ljene publikacije o vpra
šanju pres-krbe -z lesom na krasu. 

V dnugi knjigi lcto.pisa Instit·uta za n.aučna· šumarska istracŽivanja v Sarajevu, je 
i7,pod peresa znanega ·strok·ovnega pis<:a in·ž. Ha.jrudina Bujukalica izšla ra-zprava,: 
He-rcegovački krš i drvarenje na njemu. ·Pisec je podrobno osvetlil to važno vprnšanje 
na .52 straneh, ga ·sknbno obdelal -ter pri·šel do· s•klepov, ki jih pr.iporoča v i:zvršitev, 
da bi vs:kla-dili ali pa vsaj wbla:žili sedanje nesora.zmerj.e med po.rabo lesa, zla\Siti drv, 
na krasu in prirodno z.mog.ljivo·stjo prizadetih go • .zdov. Poraba .drv na obravnavanem 
območju je sicer zelo ra:zli-čna, vendar pa mar:sikje še neverjetno velika spričo dejstva . 
da je n. pr . .na o.bmočjn okraja .Prozor še vedno 95% odprti•h ognjišč. Potro"~nja drv v 

povprečju ·z<~; posamezno kraš.k-o g·ospodinjstvo prese.ga vhsih celo· 15m3 letno. Drug.od 
porabijo za naJhira.nje in znašanje drv povprečno n. pr. po 180 ur le'tno in jih v 

buta-rah po·veza-ne prenašajo do 15 km ~daleč. Za·radi ·pomanJkanja kurjave .r.uvajo n. pr. 
prebivalci .}jubuškega okraja edo žaj.belj in resje in iZ nj1iro kurijo. Un-iče:ova<nje gozd-ov 
in grmišč mar.si.kje pa •tudi 12:adnjih sledov vegetacije, po;vzroča rno·čno erozij.o .in pojavljanje 
hudouniikov. Kako resno je vprašanje presknbe z lesom na herceg·ovskem kraJSu, pre
pričlj·ivo kažejo številne taJbele v ra.zpravi, saj v obravnavanem obmo-čju .}etna po.raba 
drv za ai:č ma.nj ko't za pol milij·ona m 3 rprese<ga sedanji prirast·ek priza·dctih gozdov. 

Gospodarska .ra'Ven •obravnavanega prebi;valstva je zdo nizka, saj ·odpade na posa
meznika le po 0,2 ,hJa obdelovalne zemlje, ob.rt in indus.trija _pa s.ta bila do.slej skrajn.o 
nera.z-vita. 

Z o,zirom na tako težko stanj.c pisec p.redltaga sledeče <ukrepe: 
l. Varčevati z 'lesom s pomočjo odprave odprtih ognjišč, z uvajanjem štedilnikov 

in ·skupnih ,pe-kanm ter •sušiln·ic, z ·odpiranjem še ned:ostopnih gozdov, -~ dovozom lesa iz 
pre.delo.v .. ki ·imajo presežek na lesu, z uvaj,anjent širše uporabe premo-ga v gospodinj
s·tvih in pri ž.ganju apna ter ·z izboljšanjem prome-ta. 

2. Preusmeriti- in i7Jboljšati kmetijstvo in g-ospodarstvo na s.plo~no; z izkoriščanjem 

razpoloHjivi'h gospodarskih možnos1i po-večati narodni dohodek in dvi•gniti go~oclarsko 

ter kulturno raven p-rebivalstva. 
3. Poveča·ti ,proizvodne sposobn·osti ·.goooov in go..zdnih ·tal z boljšim gospodarjenjem 

v dobrih sest·ojih, z melioracijo .zemljišč in pogozdovanjem goljav. 
4. Po potrebi preseliti del prebi,yalstva. 
5. S po.sehnim zakonom predpisati ukrepe z-a napre-dek gospodal'stva na. krasu. 
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Avtor opira svojo razpravo na 01bilen sta:tistič.ni material, ki neglede na določene 
pomanjkljivosti in tehnične nepopolno-s bi prepričlji-vo ilustrira o:braiV'navano plat herce

govskega krMa. 
Kraški pro.blem j e v hercegovskem primeru izražen vsekakor v veliko ekstremnejši 

obliki, kot se 1kaže v našem tPrrmorju in v Istri in to ne le glede geomorfolo9kili ampak 
tudi ekonomsko--socialnih razmer. Prav zat·o :pa. je analiza kraškega pro-·blema in način 

nje.goveg·a reše~Vanja v ekstremnem hercegov.skem primeru lahko v marsičem zanesljiva 
opora -tudi pri naših prizadevanjih na slovenskem .kraiSu. 

iS tem -svoj.im delom nam je inž. H . Bujukalic dal pomemben prispevek ,k preučitvi 
zam~tanega .in te.žkega kraške.ga vprašanja; z.a.to zasluži razprava, ·da ~e za nj-o pozani
majo ne le gozdarski strokovnjaki ampak •bodo s .prido·m po njej posegli tudi naši 

gospodarstveniki, sociolo.g:i in poli..tični ·delavci. 1 M B ng. . . 

DOBILI SMO NOVO REVIJO, KI BO PRISPEVALA K LEPOTI IN BOGASTVU 
NASE DO.MOVlNE 2 . ( 

Jugoslavija lež i v 01bmočju večih klimati1čnih in vegetacij-skih podroc ij ter obsega 
z OiZirom na vse ekolo~ke fakt·orje zel-o heteroogen 1teritorij. Ta raznovrstUoOst prihaja do 
i7ra..z.a v bo.ga:stvu našega rastlinstva. Tako ima n. pr. mala Crua Gora okrog 6681 
višjih rastlinskih vrst, Bosna in He~cega·vina ter LR Hrvatska na južni · strani Kolpe 
in Save 'Ok. 4000, so•sednja Ma.džarska, ki ima bolj enotno klimo in tudi o.sta.le ekološke 
fakto-rje (posebno re-Lijef), ima pa samo 2000 rastlinskih vrst. Kaj nam povedo te številke? 
B01ga.stvo naše Bore la·hko· poleg ootaleg31 mo·čno izkoristimo v hortikulturi in ·to veliko 
·bolj , 1kot smo ga ·doslej. Na to sta nas opozorila že v začetku tega stoletja avstrijska 
-botnika. G. Beck v .članku »Gartnerisohe RefleXJi.onen iiber Dalma-tien«. (Gartner
Z eitung Wien 1894) in R. Wet t ste in s člankom »Die Hebun·g .der Blumenkultur in 
Dalmaticn« (Oesterr. Rundschau, Wien 1906) . 

To hi hil ·bežen pogled na vrsto naših. horotikultumih problemov, ki jih je obilo, 
mnogo več, kot ohičaj-no mislim(). V,zemimo samo primer, da se je pred vojno vel iko 
manj •gradilo in s tem v zvezi urejalo- tudi manj parkov. Kljub temu je v bivši Juga
slaviji v Zagrebu izhajal hor.tikulturni časopis »Naš vrt« ·in pozneje »V ol:. nja k« . 
Pa tudi po osvo.bo,ditvi je nekaj oČa..sa izhajal podo:bni časopis z imen·om »Vrt« (1950, 
1951). Res 'Čudno hi tbilo, da nova Jugoslav,ija., kjer se 1:oli·ko dela in polaga to-likšna 
važnost urej,evanju .in negi par-kov in nasadov, ne bi imela hortikuMumoga ča:s·opisa . 

In resnično so ho.'rtikuHurni stro:kovnj.aki to potrebo 1Jivo začuobli .in začeli izdajati 
časopis >~Ho r •t i ku 1 tu .ra«, ki nas je pred kra•tkiw p-ri jetno presenetil s svojo prvo, 
vs('jbinsko. zelo ·zanimivo šteVJilko. Casoopis bo i~hajal 4 krat na leto , tako ·da 'ho vsaka 

števil<ka posvečena .posamezni letni -dobi. Obravnavala bo problematiko vseh vr.st horti
kult-ure i·n o.bli·kova·nja 1tive prirode (vrtna hor-tikultura), ka·kor tudi teme o sadjarstvu 
.in zelenjadar.stvu. Smo-ter l17ihajanja ·časopi.sa bomo najbolje razvideli iz popisa člankov 

prve številke : l. Ing. S. Bertovic, Stanje i proble-matika nekih par.kova u Hrva.tskoj. 
2. Arh. Smiljan Klaic, Zelenilo u ·starom Sarajevu. 3. Ing. Zvonimi-r Frolich, !\-oka nova 
področja hor.tikuloture. 4. Dr. ing. E. P.oiak, Naprecdno vrtlarstvo Holandi j-e. 5. Prof. ing. 
C. JegLič, Arrbo-re-twn - vdan cen tar hortikultume djelatnosti . 6. Dr. J. Jelačic: Božuri. 
7. Jng. G. Furač, Sje.ni:la na khjal~š tima. 8. Dr. M . šerman, Sistem voca·renja nastara
njem <tla. 9. Ing. M . . Panjanin, Virus.ne 1bolesti voca. 10. Ing. D. Crnja,kovic, Uzgoj 
sjemena cvj.etača u Danskoj. 11. Zanimlj.i-vosti. f2 Knjige i časopisi. (Revija se naroča 

pri izdaja•telju: Poljoprivredni na,kladni ·zavod, Za.~reb, Tomislavov trg. 21. Letna na
ročnina je 300 din, posamezna številka pa s-tane 75 ·etin.) 

Dr. Jos~p K.o vače vic 

55 



.P·RIPRA VLJANJE žAGINIH LISTOV 

V .dunajski založbi >fViktoria« je izšla knjiga F. Fenzla »Priprava žagini.h listov«. 

Av·tor je -leta 1950 umr-l, ·ro·kopis pa je nato 1izpopoln.il z novej.šjmi iz.sledki in priredil 
.za tis-k ing. H. J. Plehn, direktor io•varne Wiis.ter & Co. v Wiesdburgu. Knjiga na 295 
straneh v 16-tih po•glavjih ·V nazo.rni oibliki ·obravnava celotno snov s področja hrušenja 
in uravna,vanja v.seh vrst .žagnih Listov v naslednjih po.glavjih: Jeklo in železo, O izde
lavi !Žagi..nih listov, V·rste žaginih lis·tov, ObLika zob Žaginih listov, Brusilnica., Reparaturna 

delavnica, Brusilni avtomati, Brusilne plo·šcče, Orodje v .brusilnioi, Razporeditev zob, 
Tlačenje in izenačevanj-e wb, Napake pri brušenju in žaganju, Stremena za 1Žagine liste, 
PerforiranJi ža..gini lis·ti ter Sko·belni no~i in rczkar,ji. Knji>ga je v glavnem namenjena 
lesno.jndustrijskim o-bratom, ve-ndar se j,e tlahko zelo ko·ris1no poslu~ujemo tudi za priprav
ljanje .ročnih in motornih Ža•g. P-oleg ·tega bo enako dobr-odošla. pr.i vzg.oji kvalifriciranih 
delavcev in ostalih stmk<lvnjakov gozdarske in lesnoindustrijske stro.ke. F. S. 

PREDPISI 

ZAKON O LOVU 

(Uradni list LRS št. 26 z dne 8. 7. 1954') 

l. Splošne do-ločbe 

l. člen 

Lov je panoga nar.odnega gorspodarstva. 

Lov ·obsega gojitev in prilaš~anje divjadi. 

2. člen 

Divja-d je !Splošno ljud.sJw premoženje, ki ga na območju okraja (mesta) upravlja 
okrajni (.mest~li) .lJudski o.dbor. 

Zara.di smotmega g-ospodarjenja .z divjadjo, doloei o.k.ra·jni (mestni) lj-udski odbor 
lovi~ča kot lovske .gospodars•ke enote in ji,h i•zroči v gospodarjenje lovskim dru7.inam. 

3. člen 

.Lov je pod nadzorstvom ljudske oblasti. 

II. Divjad 

4. člen 

Za divja-d po tom z~konu se štejejo tele pros-to živeče divje Ž·ivali: 

od sesalcev: poljski .zajec, :planinski .zajec, kunec, veverka, hrček, pi:ž~ovka, svizec, 
divj'a ma•čka, kuna ·zlatica, kuna lbelica, -dihur, hermelin, podla.sica, vidra, j!azbec, medved, 
volJe, b-kal, lisica, divji pra-šič, Jco·zoro.g, ,gams, muflon, jelenjad in unjad; 

•od ptičev: p·ohpljavci, veslono·žoi, močvirniki, pohre.žniki, divje race, divje go.si, 
žagarice, la·bod, gale:bi, ·stepna kokoška, fazani, kntorna, divji petelin, ruševec, belka, 
go·zdni jereh, poljska jerebica, :prepelica, ·ujede, divji golobi, veLika uharica in krokar . 

.5. člen 
Divjad je .za'š6tena in nezaščitena. 

Zaščitena divjad je •tista, •ki jo je dovoljeno loviti samo v lovni do:bi, in tista, ki se 
sploh ne sme loviti. 

Neza-šči1:ena di.v.jad je tista, ki jo je dov()ljeno loviti vse leto. 
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Divja·d se sme loviti samo ta.ko, ika:kor je dovoljeno po tem zakonu, in po na.čelib 

lovske pravičnosti. 
Zaščitena divjad .se ne sme vznemirjati v neJlovni dobi. 

6. člen 

Vse leto je .zaščitena ·tale divjad: ·svi'Zec, medved, kozorog, muflon, pelikan, štorklje, 

pril~vka., postovka, ribji orel, •kačar, sršenar, vsi pravi orli razen planinskega, velika 

uhaorica, krokar, fazanke ter ko:kcMi divjega petelina, ruševca in gozdnega jere-ba. 

Druga .zaščitena divjad se sme .loviti •samo v lovni do:bi, in sicer: 

po·ljski zajec 

planinski zajec 

veverica . . . 

gams - ,kozel . 

koz.a" ~n mladiči 

jelenja:d - jelen 

košuta in mladiči 

srnja-d - srnjak 

·srna in mladiči 

potapljavci in povo-dne putke . 

velika divja raca - mlarkarica . 

druge divje race, divje .gosi in žagar~ce . 

čaplje in galebi . . . . . . . 

kormoran, lab~.di, ržerjav in priba . 

klj-unači 

drcxp.lje 

fa.zani - sa,moi 

koto ma 
.divji peteLin - petelin 

.ruševec - petelin . . 

·belka . . . . . . 

goz:dni jereb - petelinček . 

poljska jerebica 

prepe1ica . 

-stepna •koko·ška 

planinski orel . 

divji golobi in grlice 

Vsa druga .divja·d je nezaščitena. 

7. člen 

od l. x. 
od l. XI. 
od l. IX. 
od l. VIII. 

<>:d l. IX. 
od 16. VIII. 

od l. x. 
od I. VI. 

od 16. IX. 
od l. VIII. 

od l. VIII. 

od I. VIII. 

od 15. VIII. 

od l. VIII. 

od I. VIII. 

od l. IX. 

od l. x . 
od 16. IX. 

od 1. IV. 

od 16. IV. 

od l. XL 

od 16. VIII. 

od l. IX. 
od 16. VIII. 

od 1. VIII. 

od l . IX. 

od 16. VII. 

do 15. I. 
do 31. XII. 
do 31. I. 

do 31. XII. 
do· .31. XH. 

do 31. XII. 

dn 31. XII. 
do 30. XI. 
do 31. XII. 
do 31. XII. 

do konca februarja 

do 31. lii. 

do 31. XII. 

do 31. III. 
do 15. IV. 

do 31. XII. 

do 31. xu. 
do 31. XII. 

do 31. V. 

do 15. VI. 

do 31. XII. 

do 30. XI. 

do 30. XI. 

do 30. Xl. 

do 31. XII. 

do 31. XII . 
do Sl. XII .. 

Državni sekretar za gospodarstv·o lahko p ·o zaslišanju Republi-š-ke lovske zv~ze doJoči 

za določeni ča.s, da <Se ;posamezne zredčene ·v.rste zaš:či<tene divjadi iz drugega odstavka 

6. člena v vsej ljuds-ki republiki ali v posamemiih prede1ih ·sploh ne smejo loviti ali 
da "Se .zanje &krajša predpi~a.na !ovna doba. 

Državni ·sekretar :za. gospodarstvo la'hko po .za-slibnju Republiške J·ovske zveze izje
moma d.orv:o~i o·dstrel vse leto zaUitene divjadi ali odstrel druge zaščitene divjadi v 

v nelov·ni dobi, kolikor je >to potrebno· zaradi za·tiranja nalezljivLh bolezni, prep.rečHve 

degeneracije v lovišču, za ·znanstvene namene ali iz drugih utemeljenih razlo;gov. 
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8. člen 

Odlov žive ·za\ŠČi·tcnc div ja di je praviloma prepovedan. 
Državni sekretar za .gospodarstvo lahko po .zasliša-nju Republiške lovske zveze dovoli 

•odlov žive :za~·čitene divja•di, če je .to. potrebno za razplod, osvditev krvi, .za znanstvene 

·namene, za živalske v.rto·ve ali za izvo.z. 
Državn·i serektar za gosp-od-arstvo. po za:slišanju Repubh.š-ke lov1ske zveze lahk<> odredi 

posameznim lovs.kim &ru~·inam , da o.dlov~ijo 'dol·očeno štev.iJLo zaščitene divjadi za r.az
plod ali za osvežitev krvi v .drugih loviščih. 

9. člen 

Gojitev divjadi mora biti v :Ykla·du s ko-r i>stmi kmetijstva .in gozdarstva. Če se v 

ka.kšnem loV'išču ra: zmnoži divjad tak·o, da nastane zaradi tega. preve1ika škoda za 
kmetijstvo in gozdarstV'o, lahko okrajni (mestni) ljndski o·dbo·r po zaslišanju o:k>r ajne 
lovske zveze odredi, d.a lovska družina število· rdivjadi primerno zni:ža. 

10. člen 

- Za živ aE, ki se ne ~tejejo za ·d ivjad po 4. členu tega zakona, ne veljajo omejitve 
·:po -tem zwkonu. 

Vsakomur je pr·epO'vedano ~oviti aL pobijati ptice pevke in dmge za kmebjstvo 
in gozdarstvo ko.ristne živali, k-ako·r -tudi .po·birati n j ihova jajca m odna.šati ali nz.dirati 

njrihova gnezda in leg-la. 
Državni sekretar za gospoda,rstvo določi, za katere ·korist-ne živali velja prepoved 

'iz prejšnjega odstavka. 
liii. Lovišča 

11. člen 
Lovi~ča so zaokro.ž·ene lovske gospodarS:ke eno·te, ki obsegajo kopno in vodno po

-vršino. Meje lovišč morajo 1biti dolo·čene tako, da so kar najb-olj na·ravne tin v~d.ne. 

LoviL5če ustanovi in mu dol-oči meje okrajni (mesiln i) 1j.udS>ki od·bor po zaslišanju 

-okrajne lovske zveze tako, da lov1šče praviloma obsega od 2000 do 6000 ha. Ce sega 

lov,iš-če čez mejo okraja (me·sta), .dolOoči okrajni (mestni) ljudski odbor meje lovišča v 

·s.pos azumu z ljudskim odlborom sosednjega okraja (mesta:l. 

Zo-per odločbor lju dske:ga o·dbo·ra o določitvi lovi<ŠČ in nji.hovirh meja, ima okrajna 
lovska zveza prav~co .do P'ri·to.žbe na I.zvršni svet v o·sm ih dneh po prejemu odločbe. 

Okrajni (~me-stni) ljuds.~i odbor lahko spremeni meje lovišč a po zasli·šanju okrajne 
l-ovske zveze. Zoper o·dločho o .spremembi meje imata okrajna lovska zveza in _prizadeta 
lovska .družina pravico do prito·ž!be na Izvršni svet v osmih dneh po prejemu odločbe. 

12. člen 

Okrajni (mestni) ljudski odbor odda z od•ločbo lov·išče v .go·spoda·rjenje l0vski dru

.:ž ini , k i se· U·stanovi 7Ja območje posamei nega lovišča in je včlanjena v okradni lovski zvezi. 

IS. člen 

Okrajni (mestn,i) .ljudski odbor la-hko po zaslišanj·u okrajne lovske zveze odvzame 
1ovskll družini dodeljeno \oQ ·Vi~·Če , če l·ovska dmžina občutno zanemarja ali pusto-ši lQvišče. 

Zoper odločbo okraj;nega (mestnega) ljudskega odbo·ra ima lovska družina v o·smih 

.d.neh po prej emu odločbe pra·vico do pri•tO'Žbe na IzvrŠilii svet. 

IV. L-ovske organizacije 

14. člen 

Lovske o·nganizacije ·so lovske ·družine, 01krajne lovske zveze in Republiška lovska 
zve.za. Zanje veljajo določ:be zakona o društvih, ?jborovanjih in drugih javnih shodih, 
kolikor ,ni s tem zakonom drugače .določeno. 
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15. člen 

Lovske družine so prostovoljne združitve lovcev zaradi lovskega gospodarjenja v 
določenem Jovišču. Za vsako lovišče se lahko ustanovi samo ena lovska dmžina. 

Lovska družina prigla·si svojo ustanovi;tev in delovanje pri tajništvu ·za notranje zadeve 
o-krajnega (mestnega) .ljudskeg-a od'bo.ra, v katerem o 'b:močju je lovi·Š·Če. 

Vsaka lo·vs.ka družina mo·ra ~mdi najmanj o·sem ·Članov. Odbor lovske družine mora 
imeti najmanj tri odhornike. 

Cianstvo lovske .druŽiine se ne sme omejiti niti glede na š·tevilo, niti gle·de na pre
~Jivali:šče članov: I,zjemoma pa .Iah1ko ·okrajna lovska zveza na predlo•g lovske družine s 

pritr.ditvijo okrajnega (mestnoga) ljudskega odhora določi najvišje število članov, ki jih 
sme imeti ilovska družina 1.gle.de na .zmoglj-ivost lovišča. 

Nihče ne sme biti član več ko·t dveh lovskih družin. 

16. č.len 

Glavna. nal01ga lovske d.ružioe je, .da v do.deljenem lov,išču neposredno gospodari po 
predpisih <te1ga ,zakona. 1Pri tem je zlasti dolžna divjad gojiti, izboij.ševati njeno kakovost, 
ter skrbeti .za njeno varnO'st, prehrano in ·z.d·ravje. 

Lovska družina, gospodari ·z lov.iščem po· lovskem naiČl;tu, ki ga sestavi ·za vsako lovsko 
leto vtaaprej. Lo·vski načrt p0otrdi o·krajna aovska zveza. 

Lo;vska ·družina mora tudi skrbeti •za la.vsko vzgojo sv·ojega člans·tva. 

D.ržavni sekretar ·za .gospoda·rstvo izda po zasliš·anj-u lov.ske ·zveze ·tehnične predpise 
za gospodarjenje ·Z lovišči. 

17. člen 

Clan lorvske družtine je lahko vsak, kdor ima oro!Ž.ni li·st za nošenje lovske.ga orozJa. 

Dokler član JovSike d·ružine ·še nima lovskega izpita, sme lovi·ti le v dru~bi iz.pra'Šanega 
1ovca. 

18 . . člen 

Lo·vs:ki -izpit s~ opr avlja pred izpitno ·komisijo, kii Jo imenuje okrajna lovska zveza, 
potrdi pa o.kr:ajni ljudski ·odho·r. 

P·ravilnik ·za <>pravljanje lovskega ~zpita predpiše RepubLiška lovska zveza, rpo·trdi:ta 
pa dnžavni -sekretar za gospodarstvo in -d-ržavni sek.retar ,za notranje ·zadeve. 

19. člen 

Lov·*e družine enega ·okraja sestavljajo okrajno Jorvsko zvez·o. Lovske dru2ine na 
ohmočju mestnega lj·udskega {}dhora se vključijo v 01krajno lovsko zvezo se.sednjeg.a 
okraja. 

Ohajne lovske zveze sestavljajo Republiško lovsko zvez·o. 

20. člen 

Okrajna lovska zveza na•dzoruje delo lov.skih družin, upravlja o·krajni lovsk,i s·klad, 
reš-uje spore m.ed družinami, skrbi za zboljšanje strokovnega znanja lovcev in sodeluje v 

lovs.kih za,deva.h !Z državnimi o011g.ani. 
21. člen 

Republi~ka lovska ·zveza nadzoruje delcwanje ·O>krajnih lovskih zvez, upravlja repuh
li~k,i lovski sklad, pospe.šuje strokovno v;zgojo lovcev in sodeluje z državnimi or~a.ni pri 
1ovs.kih vpr.ašanjih. 

22. člen 

če je .s-trokovno .deio lovs-ke družine v nasprotju 'Z 1Djen1rni praviLi lin z~onitimi 

predpisi o lo·vu, če Oihčutno zanemarja aLi pustoši lo.višče, ali če v znatni meri škoduje 
·koristim lovs·tva, jo lahko okrajna lovska zveza izključi i.z sv,ojega Han~&tva. Zoper odločbo 
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0 izključitvi se lovska družina h:hko pritoži v osmih .dneh na Republiš:ko lovsko .zvezo. 
Izključeni lovski družini ,odvzame o-krajni ljudski odbor lovišče. 

Iz razlogov, naš·tetih v prej~njem ods,tavku, laJhko Republiška l<lvska zveza razreši 
odbor okrajne lovske ·.zveze in imenuje ~a;ča-sno upravo. Zač~sna ~prava mora najpozneje 
v enem .mesecu sklicati &bčni zbor &knJne lo:v·S'ke ,zveze, ·da Izvoli no·v odbor. 

23. člen 

tNa·tanč.ncjše določbe o ·organizaciji i:n delu ilovskih dru.žin in lov$kih zvez, o članstvu in 
razmerjih med lovskimi o·rganizacijami predpišejo l-ovske d1:užine in. lovske zveze s pravili , 

V. Izvrševanje lova 

24. čJ~n 

,Pravi·oa loviti •()bsega pravico iskati divja,d, jo zasledovati, :uplen:iti ali rŽivo odloviti, 
pobirati po:ginulo divjad in njene dde (rogovje, kožo in .drugo), .po.birati· jajca lovne perjadi 

-ter uničevati leg1la in .gnezda <Škodljivcev. 

2.5. člen 

V lovišču lovske družine smejo loviti tlani družine, lovski čuvaji in gostje. 

26. č.Ien 

Divjad, 1<ri je uplenjrena, ulovljena a.li najdena v J.ovi~ču, po:brani deli di·vjadi in 
jajea !ovne _perjadi rSO last lo-vske družine. Ob pogoOjili, ki jih določi J,ov.ska družina, posta
mejo last J.ovca, ki jih je uplenil, ulovil ali našel. 

Vidra in pižmovka, ki ju upleni ribič v strugi, pripada'ta r~bišrkemu društvu. 

27. člen 

Lastniki in posestni.ki smej-o pokončati v svojih poslopji·h ali na svojem 01graj,enem 
dvo.Fi.šču vsa·k-o nezaščitenoo divjad, na svojih odprtih zemljiščih pa voLka, šakala, divjega. 
prašiča in jazlbeca. Tako upienjrona divjad pripada lovski ·družini,. v 'kartere lovišču je bila 
uplen.jena. Uplenitev je rtreba takoj spor.oči·ti .lovski družini. 

Kdaj in kako smej'O r~birči .in rilbiški 'Čuvaji pokončeva·ti v vodi in njeni neposredni 
hliŽiini ri:baun ·Škodljivo divJa·d, določa za:koQn .o sladkovodnem ribištvu. 

2.8. člen 

·Prepovedano je loviti divjad na taik na·Čin ali s takim sre.dstvom, s katerim se divjad 
mno?ii:čno ;pokončuje. 

Zaš·čiteno divjad je -dovoljeno loviti samo z lovsko :puško. 
Palikljag.to divjad, ra·zen ·divjega prašiča je d-ovoljeno streljati samo· z risanic-o. 

!Prepovedano je na b:rakadah streljati parklja-sto divjad, razen divje:ga pra·šiča. 

S pa-stmi je dovolJeno lovati: vo1ka, šaka:la. lisico, divjo mačko, vidro, pimovko, 
jazbeca, ·kun·o- zlati:eo- in belico, dihurja, hermelina, po·dla.sico, ·kunca, hrčka in nezaščitene 
uj ede. 

Struy se sme z dov.olje.njem okraj'nega (.me..st.pe.ga) ljudskega odbora na·stavlja.ti vol
kovom, Ša1kalom, lisicam in kunam vs.eh vrs't; strupišče mora biti o·dda]jeno najmanj 300m 
od niš in 200m od javnih poti. čas in .okoliš s·trupitve je -treba Pt:ej javno raZJgla.siti 
na krajevno običajni narčin, zaznamovati z napisom in sporočiti najhližji postaji ljudske 
milice. 

Loviti je ·do·voljeno samo ,s ;pa·seanski:rrii lovs.l<imi psi. 

29. člen 

P.repove·dano je: 

l. ~ov:iti divjad z zankam:i, pastmi, mrežami, o0mamnimi sreds.tvi .in stru!PJ, razen v pri
merih ·iz petega 1n šestega odstavka ;pr·ejšnj-ega člena. 
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2. loviti divjad .s pomočjo •Žaromefov, .ra:zen volka in divjega pra·Šiča; 

3. loviti za.ščiteno divjad ob velikih poplavah in zametih; 
4. uničevati in poškodovati legla in gnezda zaš-č.itene .d-ivjadi; 
.5. pdbirati in pro_daja•ti jajca zaščitene perjadi, razen za rznanstvene in gojihrene 

namene. 
30. ~len 

Lovsko loto se .začne l. aprila in konča 3l. marca. 

31. člen 

Po njivah se ue ·sme lovi·ti .()d l. ma•rca ·dalje, .dololer se ne pospravi .žito, v vino;gra~ih 

in vr.tQ>Vlih pa ·od l. marca dalje, doHer so na .njih pridelki. 
Braka<le -so dovoljene samo o.d l. okto:bra do l. januarja. 

32. člen 

Lovska družina mora .gojiti ·taiko -divjad, ki je primerna za lDviš.če, in skrbeti, da se v 
lovišeu .doseže in vror~uje primeren stalež divjadi. 

33. člen 

Lovski <Čuvaj pa 1tudi član -lovske dmžine sme ubiti psa ali ma·čko, ki ~Se klati po 
1Bvišču, če sta oddaljena več kakor .200m •a.d hiš oziroma na·selja, ali če sta o-ddaljena več 
"kakor 50 m od .gospodarja. Ce pa zasa.či psa ali mač·ko pri preganjanju ali uničevanju 
divjadi ali jajc, ju sme ubiti v vsakem primeru. To ne velja za lovskega psa, ki pni lovu 
.ali .šolanju pride čez mejo lovišča . 

.34. člen 

.K·dor .lovi ali se mudi v lovi.šč:u s pripravami za lov, mora na zahtevo dovskega č,uvaja 

poka•zati dcrvoljenje za lov. Ce nima .dovoljenja, mu sme lovski čuvaj v.zeti priprave rza lov 
.ali lov$ki plen, mora paJ odVlzete styari odda•ti -v .lil'fam:bo lovski .druž~ni. 

35. člen 

Za pok(>nČavanj'e volkov in divjih prašičev se lahko Q>drejajo po:goni. Natančnejše 

'CiolOChe o tem predpiše državni sekretar za g·O·spodarstv,o. 

36. č.J:e.n 

Z l()Vs.kim o~o~jem in drugim-i nevarnimi 1lovskimi sredstvi je treba .pri lovu ravnati 
-skrajno previdno, da se ne ogroža življenje ljudi ali varnost premdženja. 

VI. Lovski cu-vaji 

37. člen 

Za nadzorstvo i.n varovanje lovišča mo·rajo imeti lovs-ke .dru-žine lovske čuvaje . 

38. člen 

Lov-ski č'uvaj je lahko vsak dF~žavljan FLRJ, ki ima. mo-žni Jist za nošenje orožja in 
izpit za lovskega čuvaj:a. 

Lovskega čuvaja postavi in ·razreši lovska družina s priti-ditv:ijo o:krajnega (me,s.tnega) 
ljudskega odbora. Lov.sk·i čuvaj mora priseči .pred okrajnim (mestnim) ljuds·kiro odborom. 

Lovski č-uvaj je ura·d!na oseba. 
39. člen 

lz,pit cza lovskega čuvaja se opravlja -pri izpitni .komi•siji, ki jo imenuje okrajni 
(mestni) l j udski odbor po zaslišanju okrajne lov.s_ke ,zveze. V izpitni 1koroisiji mora b~ti 

zastopnik okrajnega (mestnega) tajništva ·za notranje zadeve in zastopnik okrajne l-ovske 
zveze. 
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40. člen 

Natančnejše ,cloloč:be 0 lovs~ ih čuvaj ih, z]a.sti o obveznem številu lov.s.hh čuvajev . za 
posamezna l>Ovišča, 0 pravicah in ·dol.žnostih .. čuvajev in o izpitih za loyske čuvaje, predpišeta 
spo·razumn0 dr:liavni sekretar !Za ·gospodarstvo in dt:žavni se}retar za notranje zadeve po. 
zaslišanju Republiške .lovs·ke .zveze. 

VII. Lovski skladi 

41. člen 

Pri Republiški lovski. zvezi se ustanovi repuhliški •lovski sklad, (pri okrajnih lo•vskih 
zvezah pa ok.rajni lovs-ki skladi. 

Sredstva lovskih skla:dov se uporablj·aj'o za pospeševa•nje lovstva in plačevanje škode 
po medvedu in div jem prašič·u. 

Sredstva republiš-kega lovskega sklada se upo-ra~hljaJo· predvsem ·za Iovskogojitvene 
namene rn za :podpi.ranje okrajnih Iov·skih skladov, ·ki n.imajo zadosti .Iastm!h sredstev za 
namene iz .prejšnjega odstavka. 

V okrajni lo-vski sklad se stekajo : 

l. prispe\olki lovs·kih družin; 

42. člen 

2. 50% odstrelnine oziroma tržne vrednosti uplenjenega medveda ali divjega p.rašiča; 

3. dotacije iz repubLiškega lovskega s.kla·da; 

4. drugi doh@dki . 

V repubh~ki lovski sklad _se· stekajo: 

l. prispevki i•z •okrajnih lov.skih s.kla.dov; 

2 .. dn~gi dohodki. 

4.3. člen 

Prispevke lovskih dru~in v O·krajne ~ovske sklade določi občni zbor o.krajne lovske 
zveze s pritrditvijo o•krajnega ljudskega od:bora. Pri·spev.ki se dolo~ijo po velikosti , kako
vos-ti in kgi lovišča . 

. Prispevke ·O·krajni-h lovskih ·skladov v republiš·ki lovs-ki sklad. določi· ohčni ~bor 

Repu'bliške J,ov.ske zveze s pritrdi<tvijo Državnega sekretariaota za gospardars·tvo. 

VIII. Povrnitev škode 

44. č-len 

Za škodo, ki jo uaprav.ijo· pri lovu .J.ov.ci, .njihovi poma-gači ali lovski psi, je odgovorna 
lovslka ·družina. Lo-v1ska družina ima pravico- zaMevati .povračilo plačane o-dškodnine od 
tistega, ki je škodo naprav·i1l. 

Za škodo, ki j.o na.pravij·o na odpfitih zemljiš·čih .,za.š6tena .d.ija,d .in divjti pra·š:iči, je 
odgovorna l·ovska ,družina. Za -tako škodo j ·e odgovo-rna samo, če je lastnik a.li posestnik 
zemljišča ·pos·hbel .za zavarova•nje pre'd ško·do po divjadi na nač i'n, ki je sptošno vpeljan 
oziroma 'krajevnim razmeram primeren. 

Odškodnina, :ki jo plača ·lovska družina za škodo, storjeno po medvedu in 9ivjih 
prašiti.h, ·se povrne l-ovski družini 1iz okrajnega lovskega sklada. 

če ·se lov ... ka družma po.ravna z ·oškod-ovancem ·O .pla:č·ilu odškodnir~e po medvedu ab 
divjem prašiču, ;pa ·se glede s:kleni·tve ,poravnave ne sporazume .z okrajno lovsko zv.ezo, ima 
okrajna lovska zveza pravic·o· ugova.rjati povračilnemu za:htevku lovs.ke družine po temelju 
in po višini. 

45. č.Ien 

Kocmur je bila napravljena š.k.oda po prvem ali drugem o·dstavku. prej.šnjega člena, 

jo mo.ra nfznartiti občins·kemu ljudskemu odboru, na katerega območju j,e škoda nastala, 
v os-mih dneh potem, ko je zanj·o zvedel, najpozneje :pa v enem mesecu potem, iko je 
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na·staJla. Občinsk i ljudski ,odbor imen·uje twkoj posebno· ·komis·ijo, da za za.vamvanje d oka zov 
z o-gi'edom na samem kraj u škodo ugMnvi in oceni . Komisijo sestavljajto zastopnik občin
skega odbora kot pr·e·dsedwik, kot člana ·pa strok·ovnjak za ugotovitev in o•cen itev škode· 
na poškod·ovanih ,kuLturah in .lovski strok ovnjak Cas in ·kraj o.gleda mora komisija spo

ročiti oškodovancu in lovski družini. 
Pri o,gledu se u got ovi dejansko stanje, zlas·t i na.čin in o:hseg poškodbe, znaki, j,z katerih· 

je .mog·o·če sklepa·ti, da je škodo pov~ročila divjad in 1ka·kšna divjad ter aJli in kako je· 
la·struilk oziroma poses,tnik zemljišča ·po~k:nbel za zavar-ovanje pre.d š-kodo po divjadi. O 
svojem delu ses-tavi ·komi·sija zapisnik, ki ga podpišejo ;vsi navzoči. 

46. člen 

Za odločanje ·O od·škodninskih sporih je pris to j.no sodišče. 

Tožba mora 'bit] vložena najpozneje v .š es ti·h mesecih, odkar je na·stala. Pri škod i< 

na polju se mo.ra upo·Števati letina v 1: i·stem letu. 

47. č.Ien 

Kdor povzroči š.kodo na divjadi, mora plačati ·odŠ:k·o d.nino lovski družini, kohkor je
vredna .živa .divjad po p·o,sohnem ·ceniku, .ki ,ga predpiše dnžavni sek-retar za gospodarstvo . 

Tako o.dš.kodnino mora pla·Čati t-udi t isti, ki napravi ·Škodo na divjadi ,z malomarnim 
aJi nestroknvnjaškim uporabljanjem agroke-mi'Čnih sredstev, ki so divja-di ško·dlj iva . 

IX. Poselrma lo-višča 

48. člen 

Izv.ršni svet lahk·o po ·zaslišanj.u Repu-bliške lovske ·zveze i z.lo č i določene površine za 
ustanovi·tev vzorn ih ali gojitvenih lov. išč. Ob ustanovi,tvi ta kih lovišč .določi Izvršni svet, 

kdo jih bo upravljal in kako , in predp:iše načela za po'V:NlJČ·ilo ~kode, k,i jo naprav·i d ivjad 
v •ta,kšnih loy·iš·čih. Ta~ka lov išča so pod neposre.dnim s t-rokovnim nadzorstvom Dr-žavnegal 

sekreta·riat>a za gospodarstvo. 

X. Kataster lovišč 

49. člen 

Okrajni (mes·tni) ljudski odJbor vod i seznam (kata ster) vseh lov i Š·Č na sv-ojem o.bmočju 

s po.da,tki, ki jih pre-dpiše državni sekretar za gospodarstvo po ·zaslišanju Republiške 
lovske zveze. 

XI. Kazenske določbe 

50. člen 

Prekršek st·ori ,in se kaznuje ·Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporo m 

do 30 dni: 

l. kdo.r brez dovoljenja lovi živo zaščiteno divjad (8 . člen) ; 

2. član lov·ske družine, ki nima lovskega izpita, pa lavi sam brez -spremstva izprašanega 
lovca (17. ·člen); 

.3. kdo tile naznani lovski dru2iLJli nezaščitene di·vja,d i, k i jo je pokončal po 27. členu 

tega zakona; 

4. kdor l-ovi divjad v na:sprotju s predpisi 28, 29. in 3 1. člena tega za-kona, če dcja·nje 
ni kaznivo po kazenskem za-koniku; 

5. kdo,r na zahtevo .lovskega "uvaja ne pokaže dovoljenja za lov po 34. členu tega 
.zakona; 

6. član lovske ·družine, ki prepusti drugemu svojo člp.ns-ko izka:znico , a1i ·go-st , ki pre
pusti drugemu svoje posebno ·dov·oljenje .za }.ov; 
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7. kdor 1hodi po lovi.Š·Ču v .katerem nirna pravice .loviti, ·s puš·ko izven javnih po~i in 
steza ali .pa z nabito puško' po javnih poteh in stezah; 

8 . .Je-dor pri strupibvi _ško~!}ivcev ~~etl!skih kultur ravna talko malomarno ali nestro
kovnjaško, da se ,zastrupl za'Scttena .d·IVJa.d, 

9 .. kdor poškoduje ali uniči lovske itlaprave v lo>višču, če dejanj·e ni kaznivo po ka
zenskem za.koni:ku; 

10. ~kdo.r pri lovu z lovskim orožjem ali z drugim nevar.oiro lovskim sredstvo~ ogroža 
:življenje ljud~ ali varnost premoženja., kolikor to ni kaznivo po .ka·zenskem za:koniku. 

1Prekršek stoni lovska družina :in se kaznuje z denarno ·kamijo d:o 20.000 dmrjev: 

l. če ne odloVli ali odda predpisanega .števila ~ive zaščitene divjadi (•tretji odstavek 
8. člena); 

2. če na zahtevo okrajnega (mestnega) •ljudskega odhora :ne zniža .divjadi na pred
pisano število (9, Hen); 

3. če v ·znatni meri ·zanemarja skrb za .gojitev diyja-di ali pustoši lovišče <rli če tega 
ne prepreči Cla"nom lovske dmž·inc in pova'bljenim goS'I:om. 

XII. Prehodne in končne določbe 

.51. člen 

Izvršni svet predpiše določbe o kontroli prometa z divja-djo in z deli divjadi, po 
potrebi pa tudi natančnejše predpise za ,izvrševanje te·ga· zakona. 

52. člen 

Kj,er je s tem ,za•k01lom ·določena pristojnost Dkrajnega· (mestnega) ljudskega odbo·ra, 
lahko tac za opravljanj,e posamezni•h zadev tpooJbla:s·ti svet za gospoda11stvo ali ·tajništvo 
za g·ospodar.s:tvo-, razen za zadeve po 11. ·členu 1tega zakona. 

53. člen 

Lovišča morajo biti določena in oddana lovskim družinam po določbah tega zakona 
najpozneje dq l. oktobra 1954. Dotlej upravljajo sedanja .lovišča lovske ·družine na podlagi 
pogodl-. ki so 1bile sklenjene po do.sedanjem zakonu o lovu. 

54. člen 

Pri~pev.ki za lovski sklad se začnejo p·1ačevati ·s l. a.prilom 1955. škoda, storjena po 
zaUHeni ·divjadi in divjih pra.ši-čih, :ki na·stane do l. aprila 1955, •se pla-čuje po d·osedanj.ih 
predpisi·h. 

Z dnem, .ko začne velja:ti <ta za.ko-n, preneha veljati zakon ,o lovu :z -dne Il. maja 1949 
(Uradlli list LRS, št. 16-91/49) in vsi na njegov~ podla:gi izdani predpisi. 

55. člen 

Ta zakon ,začne veljati ·osmi .da·n po abjavi v >>Uradnem listu LRS«. 

St. U-131/54. Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

1-zvršni".svet Ljudske s·k·upščine Ljudske republike Slovenij·e 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko l. r. 

Pr·edsednik 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS: 

Boris K'raigher l. r. 
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O ORGANIZACIJI GOZDARSTVA V KOMUN.AH 
Ing. Zd·rav.ko Tu or k (LjiUbljana) 

Komuna je po osnovni zamislci. .skupnost proizvajalcev1 ki so neposredno za
interesirani na ra:zvoju gos-podarstva nekega določenega zaokroženega področja. 
Prcd.stawljajo področ·ja, ki imaj-o ,skupne osnovne interese in jih skupaj rešujejo 
na demokratičen način. Za takšne .skupnosti je važno, da razumej.o svoje po.t·rebe 
in da se zavedaj-o pcmena gospodarskega razvoja svojega področja v skladu s 
po.t-rebami Š;irše skupnosti. i(Mi:sli iz govora tov. B. Xraigherja, predsednika Iz
vušnega sveta LRS političnemu aHivu Ljubljane, 20. X. 1954.) 

če hoČ'e.mo .določiti pristojnost ali področje dela, ki naj bi ga v zve·z1 z gozd
nim i:n lesnim gospodanstv,om v LRS imele komune (občane) in skupnosti koil:nun 
(okraji) kot družhone in g-ospodarsko~upravne enote repubHke, tedaj moramo 
naj-prej ugo-to vi•t i : 

I. Katere konisti daje go·zd ter lkdo ~n zakaj je na njih upravičeno zaintere
siran l'i· težnjo, da hi z razumnim gos-podarstvom te koril'iti .t.rajno obvaroval oziroma 
dvigal. 

II. Kakšne obvezno-st-i nam nalaga gozdno ~n lesno gos.podar.stv.o s stališča 
druž,benih potreb ion kater_e g,ospodarskoupravne enote jim lahko najbolj ustre.zno 
zadosti jo. 

Katere koristi d,aj·e g-oz.d ter kdo in zakaj je na njih upravičeno zainteresiran 
s težnjo, da bi z razumnim gospodarstvom te koristi trajno obvar-oval in dvigal. 

1. V sak .go.zd donaša poleg svojih pr.oizvodov .tudi- po-sredne koristi, ki se jih 
navadno ne zavedamo dovolj. Pri v·aro.valnih gozdovih s·o po.sredne koristi celo 
tolikšne vaŽnOisti, :da narekujejo osnovni _in prvenstveni namen gospoda-rjenja. Tu 
korisbi gozd z varovanjem tal, s tvo,rbo in izboljševanjem lastne ter varovanjem 
produk.tivne zemlje v svoji okolici., z hlagodejruim vpli·vom na klimo in vodni 
rež.im,. z vpEv.om na turizem, lice ,dežele, narodno obrambo itd. Te koristi so v 
interesu v,sega g.ospo:dar&tva in .s .tem vse skupnosti. Njihova zagotovitev je podana 
z obvar-ovanjetn primerne nustlinske zarasti in ra:s1:ne moči ter z odkla:njanjem 
prekomer,nega in nepravHnega izkoriščanja ali uničevanja. To potrebo in zahtevo 
navadno vseb-ujejo predpjsi in pravna določila, pri tem pa. je potrebno, da je nad
zor nad izvajanjem predpisov v rokah organov, ki imajo avtoriteto in uvidevnost 
zal širše interese. 

Zaključek: Nadzor nad gozdovi in gozdnim gospodar.ien:iem mora biti v 
1·okah upravnih enot a.li organov, ki imajo zados{en pregled in avtoriteto, da 
lahko nadzor izvršujejo tndi v širšem interesu ne glede na. h-·enuine pot1·ebe ali 
koris-ti posameznih krajev, kadar te nasprotujejo šiJ·šim in va.žnejšim potrebam. 
To pa pomeni, da. mora bi.ti rtadzor hk-rati tudi v rok·a.h orBanov s-kllpnosii 
komun in republike za njihovo območje ne glede na. učinkovitos.t nadzora, ki 
ga lahko izvaja. komuna. v svojem delokmgu. · 
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2. Gozd daje razne pr·oizvode bo.d!isi za neposredno uporabo bodisi za prede
lavo. Del teh proizvodo.v služi za k.ritje lokalnih potreb prebivaLstva in obrti. Kot 
glavni pr·oizvod v raznih oblikah in za razne svrhe nastopa les, kot st.ranski proiz
vodi gozda pa paša, stelj-a, vejnik (v kolikor razumno gozdno gospodarstvo dovo
ljuje) itd. Del gozdnih proizvoqov, predvsem više_k lesa, pa je namenjeu široki 
potrebi raznih vrst industrije in predelave lesa. 

Komuna je na gozdnih proizvodih zainteresirana neposredno zaradi kritja 
svojih potreb, širša skupnost pa zla:sti zaradi surovin za industrijo. Ta pa ni povsod 
porazdeljena enakomerno ~rn v skladu s svojim suwvinskim zaledjem ali zaledjem 
po.samezne komune. Za neke vrste industr,ije predstavlja surovinsko zaledje vsa 
republi,ka .(na primer furnirski, cclulozni in jamski les). 

Glede proizvodnje in potwšnje lesa mo·ramo lnčiti državne g.ozdove in go·zdove 
splošnega ljudskega ~premoženja {SLP) od zasebnih, kmečkih gozdov. Lokalne natu
raJ.ne potrebe so v naši republiki skoraj v ceLoti krite iz zasebnih gozdov ter je 
njihovo kritje iz go-zdov splošnega ljudskega premoženja samo neznatno in zgolj 
slu~ajno •(maloprodaje). Obratno pa so tudi zasebni gozdovi v mnogo večji meni upo
števani pri kritju š.irših potreb, zla.sti če se v lesnem gospodarstvu vodi razumna 
politika, ki na-rekuje dosledno va,rčevanje z les·om in njegovo gospodarnostno upo
rabo v prvi vrst.i tam, kjer se more največ prihraniti. PodeželJe pa je eden izmed. 
največjih potrošnikov lesa. 

Komuna j,e torej neposredno zainteresi•rana na kritju potreb .svojega prebival
stv:a, za kar pr-idejo v poštev zasebni gozdovi. Zainteresirana je tudi, da se z višk<i 
lesa iz zasebnih go.zdov in z lesom iz gozdo-v S.LP krijejo potrebe njene industrije, 
ki ~Spada v to surov;insko zaledje. Viiške lesa pa mora prispevati tudi širša skup
nost, ki mora ·skr•beti za racionalno k·ritje potreb po lesu in lesnih proizv,odih vsega 
prebivalstva in gospodarstva ne glede na to od kje les izvira in mora v tem smislu 
vplivati, da so kri.te najprej najnujnej.še potrebe. Manj važno in manj koristno 
se mora umakniti važnejšemu in k()r·istnejšernu. Na lesni :surovini so zaJi,nteresira.ne 
vse gospodarske panoge, ki j.o nujno. potrebujejo v svojem obratovanja. Vendar 
S·O potre~ mnog.o večje, kot je na razp;olago lesa. Zaradi -tega mora ustrezno poli
tiko gozdnega in le:sneg.a gospodars-tva voditi predv;sem republiški ,organ v povezavi 
z zvezn~m organom in jo ko.o.r,din.irati z delom v skupnostih komun in v komunah. 

Izkoriščanje paše, stelje in dlf.ugih postrans~ih gozdnih ·proizvodov, ki jih 
uporablja prebiva.!lstvo· komune, lahko urejuj.e komuna, ki skrbi, da se krijejo 
najprej najnujnejše potrebe, kadar proizvo.dov ni dovolj za vse. Izkoriščanje mora 
biti seveda v ,skladu z razumnim g•o·zdnim gospodarjenje.m, kar mo,ra načelno 
določati ·in nadzirati višja uprava, ~to je skupnost komun. 

Zaključek: Potrebna je enotna in na-J širšim interesom ustrezajača politika 
gozdnega. in lesnega gospodarstva, ki jo mora voditi re'publiški organ (Re
publiška uprava za. gozdarstvo) s. pomočjo skupnosti komun in komun. V 
skladu s tem potrjuje perspektivni plan gozdnega in lesnega go.".podarstva.. 
republike njena ljudska skupščina, skttpnost komun pa ena.k plan za njeno 
obnw·čje. Z na.v·edeno politiko je povezan tudi nadzor nad izvajanje7fl. določil 
in predpisov. 

3. Gozd pr~naša finančne doho,dke o.d p:rodaje lesa in drug·ih proizvodov. 
Dohodki ~pa se morajo v prrwi vrsti vračati v gozd za dvig njegove pr·!='izvodne 
zmogljivosti, da bi se. izboljšalo oskrbovanje gospodarstva z lesoql. Do njih ima 
ko.muna le omejeno pravico, •saj ni sarno njena zasluga, .oziroma slabost, če so 
gozdovi nekje finančno aktivni, drugod pa pasivni. Iz dohodkov aktivnih je treba 
kriti tudi izdatke za pasivne gozdove. Danes skrbijo za to okrajni ljudski odbori 
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v svojem območju, še zlasti .pa republika v republiskem merilu, upoštevajoč prven
stvene in stvarne potrebe v okviru okrajnega in republiškega družbenega plana. 
V gornj-i namen so ustanovljeni republiški ter okrajni in občinski sklad,j za obnovo 
gozdov. (Občinski skladi so pravzaprav manj stvarna in zgolj demo·kratična parti
cipacija poh·ebnih sredstev, ker so po potrebi dotirani in se v vsakem slučaju 
trošijo le po odobrenem planu potreb). Del sklada, ki je bil formiran pri sedanjih 
okrajnih ljuch<;kih odbo·r·ih mora torej preiti kot prispevek v republiškj sklad. Tako 
se z gled1šča republike in po danih možnostih in potrebah dohodki in bremena 
najlaže razdelijo. 

Med.tem ko se pri lesu splošnega ljudskega premoženja praviloma plačuj~ 
v sklad ves čisti utržek za les na panju, .plačujejo vanj zasebni go·zdni posestniki 
na podlagi cenika in vrednostnih razredov gozdov določeni prispevek. Komuna, 
kamor spadajo posestniki, je naJbolj poklicana, da pravilno razvrsti goz·dove 
v vrednostne razrede, ki odrejajo plačevanje razli 'čne višine prispevkov. 

Zaklj!lček: Gozdni sklad pri sedanjem okra.fnem {mestnem) LO bo naj
bolj ustrezal skladu pri skupnosti komun, da. bi se zadostile najbolj l'enta
bilne potrebe njenegcl območja. Komunam pa naj bi bilo prepušleno raz
vrščanje zasebnih gozdov v vrednostne razrede te1· zaračunavanje in zbiran.ie 
določenih prispevkov. Sku.prwsli kornzm bi pri tem skrbele za pravilno raz
merje oziroma. za. koordinacijo med komunami. 

, 4. Gozd prinaša dohodke od dela v gozdni proizvodnji, pr-i oblikovanju in 
transportu go-zdnih proizvodov ter od vseh s tem zvezanih de1 in naprav. T,i dohod-
ki se porajajo brez ozira na •to, ali proizvodi služijo blagovnemu prometu ali lastni _ 
po>tf.ošnjti lastniko·v. Komuna jn delavstvo, ki dohodke ustvarja, imata prva pravico 
do onega pr~sežnega produkta dela, ki ostane potem, ko so bile odvedene razne 
davščine v korist širše skupnosti. Komuna naj bi sprejela te dohodke v o·htiki 
davka na dobiček ali kako drugače. Ce razširja določeno gozdar·sk,o podjetje svojo 
dejavnost na obma:čje več komun, naj b:i se izdelal obračun dohodkov za vsako 
komuno posebej. Skupnost komun pa naj bi s stališča gospodarske potrebe in moči 
posamezne komune odrejala višino njihovega participiranja na teh dohodkih. 

Ker se večji del dohodka od lesa oziroma de]a z njim ustvarja v industriji, 
je razumljiva te:žnja komun, da bi b:il ves le.s predelan na njihovem območju. Te 
težnje pa mnogokrat ne morejo biti upoštevane aE .pa nasprotujej·o širšemu inte
resu, ki zahteva, da se krijejo prvenstveno potrebe že obstoječe industrije, bodisi 
da nima dovo.Ij lesa v lastnem ·območju ali pa je po ,svojem značaju vezana na 
~irše ali celo na republ,iško sur.ovinsko zaledje (celulo.zni, jamski les itd.). P·ri tem 
vprašanju se najbolj živo čutijo lokalne, partikularistične težnje, ki so rpreozke, 
da bi upoštevale takšne širše potrebe in ukinjale one kapacitete, ki jih imamo 
dovolj ali celo pre·več, ne dopuščajo pa tudi premeščanja v ustreznejša su.rov.inska 
območja. V tem slučaju mora take probleme, ki segajo v politiko splošnega gozd
nega in lesnega gospodarstva in ker je surovinsko go.zdnogospodarsko območje po 
svojem obsegu mnogo bližje skupnosti komun kot posamezni komuni, reševati 
skupnost komun v skladu z republiško linijo in potrebami. Bolje je vnaprej odpra
viti neosnovane težnje, kot pa dati povod poznejšemu nezadovoljstvu. Pri tem 
velja naglasiti, da se je javnost preveč navadila na prekomerno izkoriščanje 
gozdov, pri tem pa premalo uvidela, kakšne utegnejo biti posledice tega izkori
ščanja. 

Z razvojem g·.ozdno.gospodarske zavesti, z vskladitvijo potrošnih kapacitet 
s surovins·kimi zaledji in ko bo na razpo-lago tudi potreben strokovni kader, ki ga 
danes močno primanjkuje, bo sčasoma možno odstopati komunam vedno več kom-
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pctenc, zla~ti tam. kj.er ne bo bistve~e razli.ke med .območjem komune in gozdno
gospodarsko eno•to. 

Zaključek: Skupnosti komun naj pripade iwloga, da z družbenim planom 
in s stališča gospodarske moči in potreb posameznih ~omun, odreja višino 
participiranja po.•;ameznih komun na dohodkih od gozda, 1 pošievaje pri 
tem gaspodar.ski razvoj zaostalih komu.n, kakor .fye to izvaja v državnem 
merilu ~·lede na republike. Prav tako naj v smislu splošne politike gouJ.nega. in 
les!lega gospodarstva sku.pnosi k·omun odloča .• katerim potrebam p6 lesu naj 
Re prvenstveno zadosti oziroma kakšne vrste predelava. na} se razvija na 
njihovem .območju, da bi se ukinile odvišne in neumestno uporabljene 
kapacži-ete. 

Kakšne obveznosti nam nalaga gozdno in lesno gospodarstvo s stališča družbe
nih potreb in katere gospodarskoup·ravne enofe jim lahko najbolj ustrezno 
zadostijo. 

5. N aš'i gozdov.i .so tako izčrpani, da izkoriščamo ·sedaj koniaj okoli 50% pro
izvodne moči gozdnih zemljišč. Vendar pa j.ih zaradi potreb po lesu, ki daleč 

pre.segaj,o g"Ozdno z,mog.ljivost, in kljub zahkv;i po ravnovesju še vedno izkoriščamo · 
preko, prirastka. Da ,bi mogli dvigniti pri•rastek, je potreb-no povečati lesne zaloge 
z gozdoV'ih, to pa za določeni čas zahteva zmanjšanje i:l)koriščanja in temu dosledno 
tudi zmanjšanje potrošnje: le~a. 

V zasebnih gozdov,ih, ki so najbolj prizadeti, sili k pxetira:nernu izkoriščanju 
ne le neposredna portreba po 1osu, ampak tudi finančni dohodek od prodaje lesa. 
Gr·ozi nevarnost, da se bo.do k·o,risti gozda še zm<11njševale. Negospodarska uporaba 
lesa, zlast<i na podeželju, otežkoča tudi alimentacijo industrije im zmanjšuje njeno 
zmogljivo-st v škodo narodnega dohodka. Obstoj-eče predpi.se o omejitvah izkor:i
ščanja gDzdov je težko izvajati, kajti J1azno1ikost po·sameznih g.ozdov zahteva 
indiv.idua~lne ul;crope, ki jih je zaradi številnosti gozdnih parcel tud.i težko na.dzirati . 
Potreben ;bi bil štev~len strokovni kader z ustrezno kvaliteta., ki ga pa imamo 
veliko premalo .. P,oneko:d dela na terenu še vedno .str,oko.vno .in deloma tudi mo.ralno 
prešibek kader, kar nam narekuje skrb, da ne sme hiti odvtsen od neposred
nega okolja. 

Goz,d torej zahteva, da se izkoriščanje izvr~uje le v mejah in s težnjo dviga
nja prirastka. Da bi ·temu zadostili, je vzporedno -treba izvajati ukrepe glede varče
vanja :in nadomešča-nja lesa. Kot na:dome&tilo slu.ž! navadno material, ki j·e v rokah. 
drug.ih gospodarskih panog. P·ri izkori-ščanju pa je treba gkdati na to, da z,a sečnjo 
sekamo pre·dv:Sern tisto drevje, ki je z vidika g-ojitve gozdov najbolj primerno 
(sanitarne sečnje). Poleg tega je treba sečnje .raJZporediti po vsem .gozdnogospodar
skem območju tako, .da ustrezajo strokovnim načelom. 

Vse navedene naioge se lahko izvajajo samo na ustrezajočem ohmo.čjtJ, ki pa 
presega meje komun. Z<11to navedenih ukaepov ne gre prepuščati komunam. 

Zaključek: Skupnost komun bo (ob sodelovanju z republiškimi org:am) 
bolje izvrševala naloge v zvezi z wrrnerjanjem in izvajanjem racionalnega. 
gospodarjenja z gozdovi, kot bi to mogla storiti komuna. 

6. Zaradi navedenih_ dejstev je treba z gozdovi gospodariti po sodobn:ih stro
kovnih načelih, kar je zvezano s potrebo po kvalitetnem S·trokovnem kadru. 
Uspehi in neuspehi gozdnega gospodarjenja •se pokažejo šele po d·olg:ih desetletjih 
m razumljivo je, da je -storjeno škodo težko popraviti. To je ena najbolj značilnih 
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pa tudi nevšečnih lastnosti gozdnega gospodarstva. K valitetneg·a strokovnega kadra 
pa nimamo dovolj niti za sedanji obseg organizacije gozdarstva. Anketa je 
pokazala, da je v Sloveniji 153 gozdarskih inženirjev (manjka jih 205), 256 gozdar
skih tehnikov, (manjka jih 235). 555 kvalificiranih in 558 nekval:ificiranih logar
jev (potrebovali bi še 658 kvalificiranih logarjev). Od 22 okrajnih uprav za gozdar
sva j~ih komaj 12 razpolaga z ustrezaj .očim strokovnim kadrom. 

Intenziviranje gospodarjenja na manjših površinah bi zahtevalo še več kadra, 
katerega pa ni. Ob navedenem pomanjkanju strokovnih moči je tre.ba razpoložljj
vemu kadru povečati elastičnost obvladovanja večjih površin tako v pogledu 
gospodarjenja, kakor na.dz.ora. Temu od.go·varjajoče mo.ra tudi starešinski kader 
za:jeti .ohš.irnejša območja, da bi lahko na podlagi konkretnih potreb povsod izvajal 
ustrezna načela. V tem pogledu hi, če bi prišla v poštev ena sama uprava, bolj 
~strezala -strokovna up,ra.va pri slmpnos.ti komun kakor pri komunah, oz.iroma mora 
v vsakem prjmeru delovati strokovna uprava pri skupnosti komun (okraju). Za iz
vrševanje onih nalog, ki ·&~padajo na teren komune, pa naj bo v vsaki komuni orga
niziran gozdarski organ ali uprava za gozdarstvo, ki bi ustrezala delokrogu komune. 
Kadrovska polit·ika mora bi,ti osredotočena -pri skupnosti komun. S tem pa ni miš
ljeno, da bi b.il tudi ves strokovni kader osredotočen .pri skupnosti komun ali 
v komunah, temveč naj bi bil ,razporejen po terenu tako, kot najbolj ustreza .izvaja
nju nalog. 

Zaključek: Poleg gozdarskega organa v komuni,, nwra. funkcionirati. 
uprava za gozdarstvo pri skupno,sii komun (okraju). Kompetence med njima 
je treba razdeliti po osnovnih načelih gozdnega. gospodarstva ter v zvezi s 
konkretnim obsegom gozdov in intenzivnostjo gozdnega gospodarjenja. Po-. 
litika gozdarskih kadrov in skrb za. njihov razvoj mora biti v skladu s potre
bami republike osredoiočen~"l pri skupnosti komun. Strokovni kader naj se 
raz1nesti na terenu. tako, kakor zLsireza konkretnim potrebam z vidika s-ku.p-
1Wsii komun. Glede na pomanjkanje kadra je za prehodni čas priporočljivo in 
zanesino, da se najprej osnuje uprava za gozdardvo pri skupnosti komun in 
šele nato organizirajo ustrezni organi ali uprave za gozdarstvo pri komunah, 
da bi se tako z razpoložljivim kadom kar na.jbolje zagotovilo nernoteno in 
kontinuirano poslovanje. 

7. Smotrno in racionalno je mogoče gospodar1iti samo v gozdnogospodarskih 
(gravitacijskih) območjih, ki jah v največ primerih narekujejo terenske o·ziroma 
topog,raf•ske prj}ike kot njihovi stalni temelji. Na podlagi teh sestavljamo in 
v določenih obdobjih izpopolnjujemo ureditvene elaborate, ki predvidevajo za ob
dobje 10 do 20 let vse, kar je za uspešen razvoj potreon.o, ter ves ča:s zasle,dujemo 
izvajanje .in dosežene uspehe, ki so hkrati podlaga za občasne izpopolnitve. čim bolj 
so ;go~do,vi izčrpani, tem bolj moramo pri vseh strokovnih po.seg.ih gledwti na 
celotno območje. Ker pa se meje go.z.dnogospodarskih področij ne krijejo z upravno
tedtorial,nimi, segajo gozdnogospodarska pDidročja večinoma na širše območje, 
kakor ga zajema ena k~omuna, o~iroma -segajo v večji ali manjši mer·i v več komun. 
Najbo,lj pogosto se to dogaja prav v gozdovih, kjer potekajo administrativne meje 
z vrha na vrh in v glavnem razmejujej.o samo goz,dove. Zgrešeno bi bi.Io zaradi teh 
neskl(l)dnosti raz,bijati gozdnogospodar,ska ·območja, temveč je bolje, da sča<Soma 
popravimo adminiiStraJtivne meje, kar bo koristilo ne le gozdarstvu, ampak sploš
nemu gospodantvu. Dohodki p.osa.me?Jnih predelov gozdnogospodarskih .območij, 
ki interesirajo po:sa.mezne komune, pa se lahko .izkažejo ločeno, kakor se je že 
doslej prakticirala v p~dobnih slučajih. Ker se meje gozdnogospodarskega ob-
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močja holj približujejo tcri.tor1ju skttpn~sti komur: kot posamezni komuni, govori 
tudi ta okol.nost za go\Z.dar.sko up ra vo pn •skupno•stt komun. 

Zaključek: Pole8,· upraonoteritorialnih meja naj gozdnogo.spodarska ob
močja obdržijo lastne meje, kot ta narekuje smotrno gozdno gospodarstvo. 
Glede na splo.šni interes bo treba tr.dministrativne meje popraviti zlas·ti tam, 
kjer tangirajo samo gozdove. 

8. Gozdna go;spoda·rstva, ki opravljajo operativno delo v gozdovih SLP in 
zajemajo eno a1i več gozdnogospodarskih območij, kar je razvidno iz že srpredaj 
navedenih načel, so sedaj upravno podrejena upravam za gozdarstvo pri okrajnih 
ljudskih ·odborih. Administrativne mej.e komun bodo v mnog;ih pr~merih sekale 
arondirane g.o~dove na več delov, v ka"terih pa moTamo zaradi smotrnosti skupno 
gospo·dariti. Iz tega izhaja potreba, ki je bila ugotovljena že v prejšnji točki, naj, 
se gozdna gospodarstva ne cepijo po komunah, temveč naj se teritorialno ravnaj.o 
po us•treznih gospoda.r.sk·ih komp.leksih v skladu z načeli go·zdnogo·sp(}.darskih .ob
močij in naj bodo .podrejena sku,pno.sti komun. To je toliko bolj pra.vilno, ker 
služij1o go1zdov.i .SLP skoraj .izključno blag.ovnemu prometu o,ziroma kritju širših 
potreb industrije in podobnih potrošnikov in nosijo glavno breme nj·ihove alimen
tacijre z losom. Navedeni potFomikri lesa pa so dis1ocirani in ne tSov.padajo ponekod 
niti s skupnostjo komun, a kje šele s komunami. 

Zaključek: Gozdna gospodarstva, ki imajo operativo v gozdovih SLP, 
naj obdržijo svoj teritori.i po načelu gozdnogo:~podarskih območij in na.j bodo 
upravno podrejena skup1~osti komun1 kakor so sedaj o·kra.jnim LO, oziroma 
njihovim upravam za gozdarsfpo. 

9. Lesno surov·ino je treba čimbolj oplemenititi, da bi .se tako varčevala in bi 
se ustvarjaJe večje v:rednost.i. Sodobni tehnološki p.ostopki pa zahtevajo večjo kon
centracijo surovine, da se njihove razmeroma visoke investicije čimbolj i.zpla·čajo. 
Na :primer: za kemi·Čno predelav.o bukovine je v Sloveniji potrebna in tudi zado
stuje ena tovarna. Glede na sedanje stanje pa je naša lesna industri,ja preveč 
razdwbljena, kar gre za-radi presežkoiV žagarskih kapacitet v škodo smotrnega 
izkoriščanja osnovnih sredstev in iz.koriščanja ostankov ali odpadkov. 'Konsolidira
nje industnijskih kapacitet rpo stvarnem sur·ovinskem zaledju pa se bo moglo 
uspešno do·seči saano z obravnavanjem tega vprašanja v merilu sunovjnskega 
zaledja, ki je soro.dno z gozdno~ospo4a-rskim območjem. Iz tega siedi, da more za 
lesnoindustriJska podjetja, ki v merilu komune niso loka~nega pomena, v soglasju 
z organi republiškega merila, samo skupno.st komun urejevati konsolidacijo in 
vplivati na ustrezen razvoj. Potemtakem zopet -sledi zaključek, naj bo uprava za 
gozdarstvo pr'i skupn~sti lwmun, ki je v skladu s politiko gozdnega g-ospodarstva 
dolžna presojati in voditi politiko lesne predelave in vsklajevanj1a kapacitet. 

Zaključek: Skupnost komun naj v skladu s splošno po1itiko ~oz dne ga in 
Tesnega. gospodarstva skrbi za. usklajevanje lesnoindustrijskih kapacitet in 
potrošnje· lesa. s suJ·ovinskim zaledjem ter vzporedno s iem vpliva na. ustrezen 
razvoj in koncentracijo lesne industrije. 

10. Za uspešno presojanje uspehov in nempehov gospodarjenja in za vse 
nadaljnje ukrepe je pot.rebno zbiranj-e podatkov za analize. Prada-tke pa nam mora 
nudi.ti statist•ika. In ker SOo ti podatki potrebni komuni in skupnosti komun, vsaki za 
nj.en delokrog, morata obe imeti organizirano ustrezajočo službo .. 

Zaključek: Pri skupnosti komun in pri komunah je pot1·ebno voden,ie 
nsfreza..joče staHst'ike za dotični delokrog. Zbiranje podatkov mora biti pri
krojeno rdvarnim an alitičrtim po.frebam. 
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11. S p 1 o š n i z a k 1 j u č e k. 

Komunam in skupnostim komun naj se dodelijo kompetence, }Q~ izhajajo iz 
sprednjih analiz in u,gotovitev. 

Kjerkoli se teritorij komune v grobem pokriva z goZ~dnogospodarskim območ
jem .in če je na ra:zpolago ,dovolj 1srtrokovnega kadra, ~se kompetence skupnosti 
k.omun lahk~o takoj ali postopoma p.renesejo na komune . .Kjer pa taki pogoji še ne 
o:bst.ojajo, je pač pripoTočljivo, da obdržijo skupnosti komun več kompetenc. Saj 
so skupno.sti ·sestavljene iz komun, ki bodo v tej pove.zavi lahko vpLivale na zado
stitev svojih potreb, čeprav z večjim :upoštevanjem potreb širše skupnosti. S tem pa 
nikakor ne morejo biti okrnjeni ugled in gospodarske potrebe komune, saj gre za 
vzročne interese širše sk.upno!sti, kateni je komuna ·temelj in ki je zategadelj k<Omuni 
pravtako pni srcu. Vrh tega pa bi bila demokra·tična o,bčurtljivost bolj prizadeta 
takrat, ko bi hilo treba po:zneje komuna1n prvotno dodeljene pravice jemati. Zdi 
se namreč, da je odvzemanje bolj graje vredno, kakor pa za.držano dajanje. 
V postopnem dodeljevanju večjih kompetenc komunam, vštevš_i razpoložljivi kader, 
in v ureditvi drugih pog.ojev, pa bodro komune vs-ekakor našle vzpodbudo za boljše 
neposredno go.spo:da·r jen je. 

Po obravnavanju vprašanja organizacije goz.darstva v komunah je Društvo 
inženirjev in tehnikov gozdar:·stva in lesne indust-nije LRS na svojem plenumu dne 
6. novembra 1954 pr~šlo do naslednje ra.zdelitve kompetenc med skupnos-tjo komun 
(okraji) .in komunami {občinami): 

A. Skupnost komun 

l. Politika gozdnega ~n lesnega gospodarstva na _svojem območju. 

2. Skrb za sestavljanje in rzvajanje perspektivnih plano-v v gozdnem in lesnem 
g-ospodarstvu. 

3. Skrb za iz-delav;o dolgoročnih gozdnogospodarskih uredi-tvenih načrtov in 
njihova predlomtev pristojnemu ·organu v odobrenje. 

4. Potrjevanja l~tnih go-spodarskih planov o gojitvi, varstvu, izkoriščanju 
gozdov in gozdnih gradnjah za področja posameznih komun ter potrjevanje letnih 
p-redlogov goz-dnogospodarskih organizacij. 

5. Urejanje pa·rticipacije dobička od :poslovanja gozdno.gospodar.skih organi
zacij na podlagi družbenega plana po\5amezne komune. 

6. Vodst-vo gozdnega katastra ter statistike in evi-dence. 

7. Upravljanje z okrajnim gozdnim -skladom ter skrb za sestavo in odobrava
nje predlogov o dohodkih. in izdatkih gozdnega .sklada posameznih komun. 

8. Določanje v~šine dotacij komunam itz '51klada za obno·v'o go;zdov in v okviru 
njihovih planov g.ojitve go-zdov in g-o-zdnih grad_enj. 

9. iPosl,i finančne inšpekcije na ,področju obračunavanja ,in zbi-ranja prispev
kov za gozdne sklade. 

10. Skrb za pravilno urejanje odnosov med gozdnim in pašniškim gospodar
jenjem. 

11. Vodstvo kadrovske službe za vse lokalno državno strokovno in upravno-
tehnično gozdarsko osebje, skrb 2;a njih-ovo s~rokovno uspo-sabljanje, nastavljanje 
g-ozdarskega osebja in skrb za gozdar-sko prosvetno delo med ljuds,tvom. 

12. Opravljanje vseh ostalih upravnih poslov s področja gozdarstva, ki 
spadajo v pristojnost skupnosti. 
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1.3. Upravljanje gozdov splošnega 1judskega .premoženja . 
14. Določanje in spreminjanje gozdacr-skih revirjev in logarskih okolišev. 
} 5. Potrjevanje 1predloga komune .o gozdnih vrednostnih razredih zaradi 

odmere pris.pevko.v v g.ozdni sklad. 
16. Nadzor nad poslovanjem komun v podr.očju gozdarstva ter vsklajanje 

njihovega dela v tej gospodarski panogi. 
Zaradi izvrševanja navedenih nalog na bi uprava za gozdarstvo poslovala 

v aparatu skupnostt komun kot organizacijska enota. 

B. Komune 

l. .Sodelovanje pri nadzorstveni sluŽibi na področju gozdarstva. 
2. Sestavljanje letnih .predlogov družbenih planov o gojitvi, negi, varstvu , 

i11kori~čanju goz-dov :in gozdnih gradnjah v zasebnih gozdovih in izročanje pred
logov skupnosti kOOn.un v ~potrditev. 

3. Odmera pri·spevkov v sklad za ;obnovo, gojitev in varstvo goz;dov, izdaja
nje plačilnjh nalogov in iz·.terjavanje prispevkov. 

4. Sestavljanje lasfnega pre-dračuna dohodkov in izdat~ov gozdnega sklada 
in izro.čanje predloga skupnosti komun v odobt~i<tev. 

5. Iz-v.rševanje izplačil v ·okv,iru predračuna izdatkov gozdnega sklada. 
6. Skrh za izvajanje .odobrenega družbenega plana o negi, gojitvi, varstvu 

in izkoriščanju gozdov in o g.o.zdnih gra·dnjah v za,sebnih gozdov.ih. 
7. Odrejanje konkretnih ukrepov, ki so v zvezi z gozdno varstveno službo 

(p·oŽari, gozdni škodlj.ivci, elementarne nezgode itd.) in njihovo izvaJanje. 
8. Predlaganje krčenja ~n spreminjanja. kulture. 
9. Izdajanje odločb o zasilnih gozdnih potih. 

10. Izdajanje spremnic za prevo·z lesa. 

11. I.zdajanje sečnih dovoljenj in ·sečnih nalogov g-o·zdni_rn posestnikom 
v okviru o.dobrenih kv-ot. 

12. Predlaganje sprememb vrednostnih razredov zaradi odmere pr.ispevkov 
v gozdni s"klad. 

13. Sestavljanje predlogov glede izloči.tve zemljišč v pogozdovaln~ in gozdno 
melioracij~ke .svrhe. 

14. Vodstvo potrebne evidence in pregledov. 
15. Izvrševanje pripravljalnega postopanja v vseh zadevah .i.z področja gozdar

stva, h so zanje pristojni .višji upravni organl. 
16. Je prvootopni organ v vseh zadevah, za katere ni po zakonu .pristoj•en kak 

drug organ 1.1td. r(na -primer točka 3, 7, 9, 10, 11 ltd.) . 
Na&.tete naloge na .o:bmočju komune opravlja gozdarski organ kot .izpostava 

skupnosti komun, v nada·ljnjem razvoju k'{)t organizacijska enota aparata k-omune, 
o1b sodelovanju gozdarske komisije pri ko.muni. 
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GOZDNO IN LESNO GOSPODA_RSTVO V LETU 19;5 

Ing. Adolf S vet 1 i ·čič, (Ljublja:na) 

Za utrditev gozdnega in lesnega gospodarstva je bila v letjh 1953-1954 
uveljavljena vrsta ukrepov, ki j;im .moramo po vsestranski analizi tako g-lede na 
zgodovinski ra~zvoj .in dosežene izkušnje, kot glede na današnje stanje in perspek
tivni razvoj tega gospo.darstva prisoditi izreden pomen. Med najva-Žnej.še predpise, 
ki jjh je ·izdala Ljudska r-epublika Slovenija, prištevamo: Zakon o go-zdovih ter na 
podlagi tega izdelano Navodilo o ureditvi gozdarske ·službe v okraj·ih in mestih 
ter Ure-dbo o sečnjah gozdnega drevja. Nadalje sta pomembna Zakon o skladih 
za obnovo gozdov in Uredba o plačevanju prispev.kov v sklade za obno•vo gozdov. 

Zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1954 je glede 
utrditve gozdnega in lesnega gospodarstva določal: nadaljnje postopno zmanjša
nje sečnje go.z:cLov. Za zagotovitev -tega je -odredil najvišje kvote za sečnjo gozdov. 
Te kvote so bile vskladene s potrebami narodnega gospodarstva na ta način, da 
naj bi se potrošnja lesa postopoma tako zniža.]a, da bi se v nekol~ko le-tih uravno
vesila s prirastkom. 

Za zagotovitev potrebnih kol•ičin jamskega in celuloznega lesa igla-vcev je 
omenjeni zakon določal najmanjše koEčine teh sortirnentov, ki jih morajo proiz
vesti gozdni posestniJci. Nadalje je določal najmanjšo povprečno ceno lesa na 
panju, pod ka•tero se ne sme pro:daja.ti les iz gozdov .s:plošnega ljudskega premo
ženja. Konč-no je odloč-il, da se morajo v letu 1954 ukiniti odvečni jn zasta.~·eli 
polnojarmeniški obrati , v nadomestilo zanje pa je treba poveča-t.i proizvodnj-o 
finalne lesne industrije. 

Zaradi zagortovitve d-ol-očil družbenega plana glede proizvodnje jamskega in 
celuloznega 'lesa iglavcev je bi.J nadalje izdan Zakon o omej-itvi predelave lesa 
-ig-lavcev ter na podlag.i tega Uredba o i.zvrševanju zako,na o -omejitvi predelave 
le-.sa iglavcev. V tvezi z izvedbo določbe o ukinitvi odvečnih poJnojarmeniških 
obra•tov ter zar211di ureditve trgovine in 1prometa z lesom pa š·e Odlok o ponovni 
regastraciji podjetij, ki se bav-ijo s pr-oizvodnjo in prometom z lesom. 

Poleg navedenih republiških s0 bili izdani v preteklem letu tud,i nekateri 
zvezni predpisi, ·izmed ka•terih je najvažnejša določitev pro-gresivneg·a davka· na 
žagan les ,smreke in j dke. 

Večina teh ukrr~o-v ima trajen pomen. Kot takšni predstavljajo temelj sedanje 
ekonomske po.lit~ke, ki se sprovaja v gozdnem in lesnem go:spodarstvu -in katere 
vsebina je v glavnem sledeča: Gozdovi so ne gled-e na sektor lastništva izrazito 
družbenega pomena. Zato si drtl!Žba .pridržuje po.sebne .pravice glede nadzorstva 
nad njihovim gospo-darje;_njem in upravljanjem. V tem smislu nad•zorujejo okrajni 
ljudski odbori go-spodarjenje v v.seh g·oz.dovih njihoveg-a območja in sb·bijo, da 
se izpolnj-ujejo •predpisi o gozdovih. Vse gozdove splošnega ljudskega prenioženja 
na območju okraja {me-&ta) upravljajo okrajni (mestni) ljudski o:dbor.i, ki morejo 
izvrševanje .posameznih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanja, prepustiti pod
jetjem, zavodom ali drugim državnim organom, Ici se ukvarjajo z ·gozdno pro
izvodnjo. 

Zaradi dolgo·letne .prekomerne sečnje in g.lede na prirastek so gozdovi danes 
že 'tako oslabeli, da znaša sedanje gospodar·sko izkoriščanje gozdnega zert1ljišč-a 
v Sloveniji komaj še -o-koli 40%, od tega v državnih gozdovih 54%, v nedržavnih 
pa okoli 34% (po poda,tkih fnventari1zacije iz 1951. leta). Obenem z go,gpodarsko 
oslahitvi•jo pa se je zmanjšala tudi fizična odpornost gozdov, kar je pomembno 
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zlasti za .Slo.venijo, kjer ležijo gozdovi pretežno na alpskem in kraškem svetu in 
im aj o zaradi te.ga večinom& varovalni ,pomen. 

V letih obnove in industrializacije :naše ·dežele se je moralo nakazano izčrpava
nje gozdov podrediti velikim gospodar.skim nalogam. Tako so bile v :tem obdobju 
postavljene pred gozdans.tvo Slovenije izredno težke naloge, ki so bile izpeljane 
s skrajnimi napori, pri čemer pa ·se je po,~i'labšalo stanje gozdov. Skupno z lastno 
p.otrošnjo kmečkih gospodarstev so, bile v .tem obdobju v primerjavi .s tprirastkom 
posekane sledeče količine lesa: 

Leto Obremenitev prirastka 0 io Indeks glede na povpr. 1947/51 = 100°/0. 

skupno državni nedržavni skupno dr.žavni neat:žavni 

194 7 234 242 2.31 99 90 107 
1948 256 312 226 108 112 105 
1949 282 358 240 119 129 lll 
1950 229 265 209 96 95 97 
1951 189 215 175 79 77 8l 

1947/51 238 278 216 100 100 100 

1952 164 1i3 159 69 62 74 
195.3 144 120 157 66 43 73 
1954 oce-na 134 105 152 57 38 70 
1955 plan 116 96 127 49 34 58 

V obdobju 194 7/1951 je bilo torej v Slovenij-i posekanega okoli 2,4-krat več 
lesa, 1kot ga je priraslo. Zal·oga lesa v go-zdovih pa se je še nadalje zniževala, 
cenimo, da za okoli 16 milijonov kubičnih metrov ks-ne gmote ali za okoli 15% 
skupne lesne gmo.te jz leta 194 7. Istočasno se je znižal tudi prirastek ter se je 
oslabila gospodarska sposobno·st in fizična odpornost gozdov. 

V kolikor bi se ta proces na~daljeval, bi se go.zdovi že v nekaj letih lahko 
gospodar<sko po·polno:rna izČI;pali. Nedogledne pa bi bile tudi posledice oslabitve 
njihove varovalne moči. Zaradi tega je hib že leta 1951 pred narodno gospodarstvo 
Jugoslavije in LR Slovenije ,postavljena naloga, naj se sečnja go·zdov čimprej 
in brezpogojno zniža na višino letnega prirastka, kar je tudi glavni pogoj uspešne 
ohnov·e gozdov. ,Po letu 1951 se je .sečnja naglo zniževala. To postopno zniževanje 
je 0mogočilo ; da se je po predlogu družbenega plana za leto 1955 d.oločila sečnja 
že samo na 116% pr.iTastka. Predvideva se, da bo letos v državnih gozdovih dose
ženo ra·vnovesje med sečnjo :in prirastkom, in da bomo kritično prelomnico pre
mostili tako, da bomo v ,teh goz.dovih posekali samo okoli 96% .pri rasta. TaHna 
naloga j·e bila postavljena tudi v družbenem planu za leto 1954, toda .ni bil:l 
izvršena, ker so gozdna gnspodarstva podlegla velikemu pritisku in ugodni 
koonj.unkturi na lesn~m ·trgu. Zaradi tega bodo z družbenim ·planom za leto .195~ 
določene kvote 1prekoračen.e ·za okoli 7% in za .okoli 5% presežen tudi prirastek 
goz.dov. To prekoračenje je značilno tem bolj, ker so gozdna gospodar-s-tva prvotno 
predlagala znatno nižjo sečnjo, ·ko1t jo je pozneje določil republiški plan. Iz tega 
sledi, .da bo troha v letu 1955 intenzivneje nadzirati izvrševanje postavljenih nalog. 

ZeJo se je lani znižala tudi sečn~ja v nedržavnih gozdovih. Vendar, če so 
podatki zanesljivi, izključno samo v pogledu kritja lastnih potreb kmečkih gospo
,d.ars·tev. Nasprotno ,temu pa cenimo, da bo sečnja za blagovni promet predvjdoma 
ponovno močno prekoračena, najmanj za 50%, kar kaže, da je bila gozdarska služba 
tudi v tem sektorju dela zelo slaba, ker sečnje kljub vsem novim ukrepom nismo ob-



vladali. Zaradi .tega se mora težišče skrbi za obnovo v letu 1955 še bolj kot lani 
prenesti na ,področje za,sehnih gozdov, kar je zlasti pomembno spričo dej:stva, da 
obsegajo ti gozdovi oko:li 65% skupne gozdne površine v Sloveniji. 

Z določitviJo maksimalne cene lesu na panju v gozdovih splošnega ljudskega 
premoženja na 2400 din za 1 m3 lesa, s čimer se bo sedanja najnižjra cena 2100 din, 
ki je bila določena v .družbenem planu za leto 1954, povečala za 300 din, se bodo 
skladno z delova;njem ·nove progresivne tarife obvezni1l pris·pevka.v od sečnje 
zasebnih gozdov povečalj tudi dohodki gozdnih skladov. S ·tem dobiva s.krb za 
obnov·o goz·.dov ne glede na .sektor lastništva še bolj čvrsto materialno osnovo. 

Znižanje .sečnje gozdov pa ne bo izvršeno enostransko samo glede na gozdar
sko stališče .. Le-to bi zahtevalo še znatno občutnejše znižanje. Pri predlogu plana 
je bila up.o:števana tudi realna možnost znižanja potrošnje lesa za potrebe industrije, 
rudarstva, pro·meta, gradenj, izvoza in široke potrošnje, vendar že z ramneroma ostrej
šimi omejitvami. Za zagotovitev teh koEč.in pa določa družbeni pla·n za leto 1955 
za razliko od onega v letu 1954 poleg najvišjih tudi naunižje količine, katere 
morajo poseklllti posestniki gozdov SLP. V družbenem planu LR Slovenije za leto 
1955 so te najmanjše količine enake najvišj;im. 

Tako je v letošnjem planu posvečena posebna pozornost proizvodnji jamskega ce
luloznega lesa iglavcev ter proizvodnji železniških pragov. Družbeni plan izrecno 
dolo.ča, koliko od .skupne rpredvidene sečnje glede na količino in na sečišča mora 
biti na,jmanj proizvedenih teh sortimentov. Na ta način naj bi bile zagotovljene 
najnujnej-še količine jamskega lesa za nemoteno proizvodnjo premogovnikov, naše 
osnovne 1proizvodnje, ter potrebne surovine za proizvodnjo celuloze in papirjra, 
kot naše najbo-lj •napredne predelave lesa. Proizvodnja pragov je določena zaradi 
nujne obnove železniških prog, da bi se preprečile železniške nesreče in porspešil 
železniški promet. 

Predpisovanje proizvodn~e teh s·ortimentov j e prehodnega .pomena. Kvote naj 
bi se določale tako .doig,o, dokler se proizvodnja ne bo ustalila ~n po.tro.šnja lesa 
uravnovesila z realno proizvodno zmogljivostjo gozdov. 

Zaradi uravnovešenja kapacitet industrije za predelavo lesa jte bilo v družbe
nem planu za leto 1954 predvideno znižanje števila zastarelih in odvečnih polno
jarmeniških obratov: Zaradi mnogih nerazčiš·Čenih vprašanj, zlasti g;Jede ureditve 
prometa z lesom je hila najdena za to primerna rešitev šele v zadnjih mesecih 
lanskega leta, tako1 da j'e 'bila izvršitev te naloge prenešena v leto 1955. S pre
usmeritvijo znatnih količin lesa iglavcev i·n v zvezi s tem tudi dda slabše vrste 
l·1lodovine v proizvodnj·o celuloze .in les·ovine ter z do.iooho o proizvodnji pragov, 
dobiva tudi industrija predelave lesa določnejše in bolj realne perspektive za svoj 
nadaljnji razvoj. Vse bolj se poudarja kemična predelava lesa, zlastir industrija 
celuloze in papirja, :ki v ·sedanj·ih pogojih les najbolj oplemeniti. Pd· tem pa je 
po·trebno, da bi ta industr·i1a tudi ·sama bo1j aktivno posegla v borbo za svoj 
razvoj in nele čakala na uspeh omenjenih gospodarskih ukrepov. 

Redukcija odvečnih žag, zakon o omejitvi predelave lesa iglavcev, določitev 
najmanjših kvot proizvodnje jamskega in ce1u.loznega lesa ig·lavcev ter uredba 
o sečnjah .g-ozdnega drevja, so med-sebojno usklajeni ukrepi, zaradi česar lahko 
pdčakujemo, ,da bodo naloge: ki iz njih izviraj·o, v letu 19.55 izvršene bolj uspešno 
kot pa so bile v letu 1954. 

Vsi ti ukrepi so usmer.jeni tudi na stabilizacijo lesnega trga in na us.talitev 
splošne po.trošnjLe lesa. Omenjena preusmeritev lesa bo v' začetku sicer delovala 
na poživitev povpraševanja na lesnem trgu. S čvrst.im izvajanjem postavljenih 
nalog zlasti s strani gozdarstva, da sečnja ne bo prekoračena, ter s strani inšpekcij-
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skih organov. bocLsi okraj-nih ljudskih od~>orov ali_ repub~i.ških, gl.ede ~.vajar~j-a 
določil zakona o omejitvi predelave lesa 1giavcev Ih dolocd o naJmanJSl prOlZ

vodnji omenjenih sortimentov, pa je podana tudi ekonoms.ka osnova, da se reduk
ci ja žag dejansko izvrši. 

. Ni pa še raičiŠČ·eno vpraša;nje, če so naše notranje cene le.sa UFavnovešene 
,s cenami zunanjih tržišč, niti če so v pravilnem odnosu s cenami drugih glavnih 
surovin oziroma s cenami gradbenega materia.Ja. Ne glede na to pa so navedeni 
ukrepi usmerjeni talk-o, da bi se preprečilo nadaljnje naglo in stopnjevano dviganje 
cen lesa, .torej na stabilizadjo cen. Pri tem bo pri odkupu lesa iz zasebnih in 
za:druž,nih gozdov zlas-ti učinkovita nova tarifa o pro.~resivnih prispevkih v sklade 
za obnovo gozdov. 

Za zagotovitev vsega navedenega pa je potrebno · v letu 1955 izvršiti tudi 
določeno vsebinsko preorientaeij.o v prometu in trgovini z lesom. Dosedanje 
konjunkturno stališče gozdarskih, lesnoindustrijskih, trgo.vskih in o,s.tali-h podjetij 
bo treba preusmerjati na solidnejše trgovsko poslovanje. T,o naj bi v -tem letu 
omogočilo iu pospešilo postoprw uvajanje stalnih trgovskih in gospodaT.skih zvez 
med zainteresiranimi podjeL.ii p:-eko dolog-oročnih okvirnih prodajnih pogodb 1 ki 
naj bi težile k temu, da se v prv•i vrsb zagotov-i kritje potreb ožjega gospodarskega 
območja. 

Za utrditev g·ozdartsva bodo tudi letos vlož.ena velika sredstva v neposredno 
gojitev gozdov. Družbeni plan določa za to 2 milijardi din, od česar odpade na 
gozdarske gradnje, vštevši gradnjo g-ozdarskega inštituta in dotacijo za hudourni
štva, oko·li 750 milijonov din. Sredstva S-O v sedanjih pogo;jih zelo visoka in 
dokazujejo, da je p.osvečena gozdarstvu tudi v letu 1955, kljub zelo težki 
gospo'darski situaciji, velika pozornost. Prav zaradi tega pa je naloga gozdarstva, 
da uporablja ta sredstva čim bolj smotrno, da bo 2l ~jimi doseglo najboljše uspehe. 

n .A. . 
z__; 

šE O PRIRODNEM OBNAVLJANJU ]ELKE 
Pete-r V o v ·k (Kočevje) 

V Gozdarskem vestniku 195.3/l je napisal Jože Turk zanimiv članek o jelovem 
pomladku. V zadnjem odstavku poleg drugega omenja, da še ni videl, da bi se bila 
kje uveljav~la mlada jelčica na trhlem panju ali na ležečem trhlem deblu, kot je 
to pogost primer pri smrelci in pri nekaterih. listavcih. Jelov mlaj je našel v gozdu 
samo na dobr-o razkrojen! humozni zemlji ali pa izven gozda na brezhumoznih 
travnatih tleh. 

Toda moja terenska opažanja in večletne izkušnje . se ne ujemajo z izvajanji 
J. Turka, ki ·trdi, da se jelove IJllladice ne -pojavljajo na trhlih panjih oziroma 
deblih. štev.iJni primeri, ki sem jih ugotovil zlasti v državnih gozdovih na Kočev
skem, to je v mešanih ,sestojih jelke in bukve, in v Č-istih jeJ-ovih sestojih nedržav
nega .sektorja, -dokazujej.o, da se jelove klice in mladice prav tako kot smreke 
uveljavljajo na trhlih panjih in deblih. Pri pojavljanju in ut·rjevanju ·prvih in 
drugih mladic na panjih je tak·šna razlika, da razpletejo smrečice svoj korenin
ski sistem navadno po površini panja ali ob njem v zemljo, dočim prodirajo 
koreninice jelčic naravnost v panj, ko je že dovo~j preperel oziroma nagnit. 

Za obnovo gozdov je obnova jelovja na trhlih _panjih in deblih sicer brez
pomembna, toda s strokovnega giedišča je pomlajevanje jelke na trhlih panjih 
zanimivo in pottČno. Poleg tega pa se na ta na,čin obnavljajo na primer tudi 
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kočevski mešani pragozd bukev, jelk in smrek v Stojni (odd. 14) v nadmorski višini 
980 m in ostali pragozdovi. Normalni način pomlajevanja v pragozdu ter v o,s.talih 
mešanih in čistih sestoji11 je skupinski, v gnezdih ali krpah, v severnoevropskih 
gozdovih pa se smrekovje prirodno obnavlja celo izključno na trhlih panjih in ?a 
deblih podrtih drev~s, ker ne more vzkliti in ohraniti mladic v tleh, ki so poknta 
z močno zakisanim surovim humusom ter preraščena z mahovi in l,išaji. 

Na konkretnem pr~:meru je bilo ugotovljeno, da so bili panji, tedaj ko so na 
njih pognale jelove klice, stari 5 do 6 l.et, torej v začetnem stadiju pr~perev~nja 
o-ziroma trohnenja; -sedaj so jelke sta.re že 8 do 25 let; že močno trhh panJl so 
sicer še obdržali svojo zunanjo ·obliko, toda v notranjosti so že popolnoma pre-

.'Jelčice so po.g.nale ~ozi trhle panje svoje korenine v tla in so se dobro uveljavile 

-per-eli. Jelke so se uv ljavile na .trhlih panjih prav gotovo zato, ker je bila njenim 
'klicam !pOgodu sveža jelova trhlenina. Ko smo se hoteli prepričati, kako globoko 
se ukoreni·nijo oziroma prodro jelove korenine v panj, smo iz 35 cm visokega 
:trh1ega jelovega panja izpulili tri leta staro jelo·vo samosevko. Imela je 40 om 
.dolgo srčno -koreninico, ki je za 5 cm prodrla skozi dno panja in ~to-rej že segala 
v vrhnj-o talno plast, debelce nad panjem pa je bilo viS'ok,o šele 7 cm. 

K!)t sem že uvodoma omenil, hom obravnaval zastavljeno vprašanje tako, da 
bo.in primerj~l smrekove mladice ·z jelovimi. P•ojav, da se na trhlih panjih, oziroma 
na poltr:hlih in podr.tifi deblih jelove mlad.ice slabše ali redkeje uveljavljajo od 
smrekovih klic, si moremo razlagati tudi s tem, da .odpade v semenskem letu vse 
jelovo seme naenkrat, takoj ko storži dozo.rijo, dočim izpada seme iz smrekovih 
češa r:kov dalj časa. Zar~di te svoje biološke lastno.st.i jelovo seme nima tako dolge 
tin tolikok.ra~tnc možnosti kaljen ja ko.t smrekvo. Pri smreki j'e zato možno, da bo pr~
.ccj semena izpadl·o iz storžev ravno takrat, ko bodo vsi rastiščni pogoji ugodni, to.rej 
tedaj, ko bo trhlenina še dobra in sveža ter omogočala najboljšo kalitev semena 
in uspešno uveljav.ljanje klic na panju. Ker je torej naselitev klic na naJugodnejši 
podlagi najgos,tejša in je lJ.S.pevanje naj boljše, se smrekov naraščaj na omenje-nih 
panjih in deblih najštevilneje ohranja. Jelovo seme je sicer 3 do 5-krat večje od 
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smrekovega, toda kljub temu ga veter zaradi krilca laže odpiha s panja kot srnre
kovega. V okt,obru, ko odJ?ade jelovo seme, piha veter mo'čneje kot v razdobj,u 
november-marec, ko izpada iz storžev smrekovo seme. Zato je večja možnost, 
da odpiha veter s panjev več jelovega semena kot smrekovega. V kilogramu smreko
vega semena je ok. 140.000, v ki},ogramu jelovega semena pa samo 15.000 zrn. 
Kaljivost smrekovega semena je 70 do 80%, jelov-o seme pa je kaljivo samo 30 do 
50%. Smreka z·ačne ·semeniti -okoli 30. leta svoje starosti, dočim jelka šele okoli. 
50. leta. Če raste smreka na prirodnem rastišču na samem ali na svežih, prezračenih 
in rahlih <tleh, začne semeni.ti tudi preje. Medtem ko rodi jelka enkrat, ro.di smreka 
skoraj dvakrat. Smrekovo seme je kaljiv-o 3 do 5 let, jelovo pa samo od oktobra 
do pomladi. Ta ·slaba bio1·oška lastnost jelovega semena odloča posebno takrat, ko 
tla še niso dovorlj primerna za .sprejem semena . Tudi doba ka-ljenja je pri jelki 
daljša, kot pri smreki. To je važno zato, ker da seme, ki kaLi hitrej~: 10% več 
sarnos-evk od s.emen.a, ki kali _počasi. če za-denejo koreninice smrečic pod seboj na 
zapreke, ki jih ne morejo pt:edreti, jih obrastejo in se nato v propustnih tleh dalje 
razvijajo. Takil·l lastnosti jelove koreninice nimajo ; zat•o prodirajo v panj le tedaj, 

Slika. l. .Telčica se ie vQ"nczdila tudi v 
zajedi na panju. ki je šc zdrav 

Slika ~ - Smrečica, ki ~e ie naselila na. 
trhlem j::-lovem :panjn, zaradi sYojih 

plitvih korenin rp-rav lalliko odmre 

če je trhel, če pa je še trden wli celo svež, se jelove koren tnice navadno posu.~e itl 
kEca odmre. Iz navedenega je razumljivo, zakaj se na trhlih panjih in trhlih 
deblih podrtih dreves smrekovo seme pogosteje in laže uveljavlja kot jelovo. 

Navedel borm še primer, kako se lahko jelka naseli tudi na svežih jelovih 
panjih. Jelovo seme lahko vzkali na svežih panjih na mestu, kjer se je les zaradi 
vetr.o}oma ali .snego.Ioma ali pri normalnem zažagovanju i.ztrgal iz pan ja (slika l.). 
V zajedi, .ki j.e na ta način na panju nastala, se nabira voda in odpadli material 
(iglice, listje, iveri itd.), ki ga veter od tam ne more odpiha·ti. Zajeda torej nudi 
klicam dovolj vlage in hrane za nadaljnji razvoj. Na ostali površini še čvrstih 
panjev pa se seme lahko uveljavlja samo tam, kjer so prerašč-eni z mahom, ki pa 
mora biti dovolj vlažen, kar je možno samo tedaj, če je gozd pravilno sklenjen. 
Sčasoma začnejo panji po:d maham trohneti in takrat je jelčicam že zagC?tovljen 
razv-oj in na:daljnji obstoj. V prebiralnem gozdu imajo jelčice na panjih boljše 
pogoje za obst0j in razvijanje od smrečic. če je namreč v sestoju dovolj svetlobe, 
kar je v prebiralnih sestojih normalno, se smrečice kmalu naselijo tudi na jelovih 
panjih in razprezajo svoje koreninice po povt·šini panjev. Ker pa ti začno t:-ohneti 
najprej v sredini, se koreninice smrečic, ki niso prodrle globlje v notFanjost, 
posušijo in smrečice odmro (slika 2.). Jelčice pa poženejo svoje koreninice s·kozi 
prepereli •panj vedno globoko v humus in -ostanejo žive. Na strohnelih smrekovih 
panjih se tako pogosto naselijo nove smreke (tako imenovani »jezdeci«). S.Jmrekov 
in jelov pomladek se v veliki. množini naseli in tudi ohrani na panjjh le takrat, 
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kadar so le-ti nizki, torej če požagamo dre,vje nizko pri tleh (v višini %· prsnega pre
mera debla ali pa Še nižje).Takšni .panji bodo nudili jelčicam odličen humus.Glede na 
navedeno je razumljiva moja ugtovitev, da odpada v začetku rasti na jelko, ki. se 
je uveljavila na ;trh}em panju ·ali na deblu ok. % o.d števila vseh naseljencev 
na smr.eko pa %. Med poznejš·o rastjo se odstotek obrne v km-ist jelke, če gre pri 
tem za _nizke pa,nje in če je sestoj ~klen jen. 

K.ot ,je bilo že rečeno, se jelovje v pragozdu ~redno ali normalno obnavlja 
v skupinah na trhlih .dehlih in na štorih. Naj navedem ko·t primer p.ragozdni rezer
vat Stojna v oddelku Li GU Kočevje, kjer ~em prakticiral pred 20. leti, in ki je 
kot prag.ozd .o•bstojal do leta 1949. Bil je to mešani sestoj jelke, bukve in smr.eke 

] elov mlaj se je us.pešno naselil na niZJkih trhlih panj ih 

Na trhlem jelovem deblu se je vgnezdila 
skupina jel-či. c, ra!~po-rejena vz,dol.ž de:bla 

v vrst·o 

Jdkina mla·dica se je uveljavila v zajetii 
na panju 

v vsej svoji kra·soti in veličastnosti. Zdrava, jedra jelova debla so segala v višin·o .. 
·do .-!0 m in bila debela ·do 2m. V prago~du so se sušili in razpadali drevesni veli
kani, ki jih je -porušil veter ali sneg. T;u in tam so štrlela v zrak tudi na po-l trhla 
ali na pol segnita debla prastareg.a drevja in čakala poslednjega udarca vetra, da 
se zvalijo na tla in pripravijo tako prostor za kalj·enje novega semena. Ta,k.o so 
nastajale v stcer sklenjenem pragozdu jase, na ka-tere je prodirala moonejša svet
loba. In na takšnih manjših ali večjih pragoz·dnih jasah je kmalu vzniknil pod 
vel ~ča.stnim d·revjem bujen pomladek. Na trhlih deblihj dolgih 30 do 40 m, ki so 
ležala križem po tle-h, .ie oživljal. nov gozdni naraš·čaj. Na stotine mladih jelčic 
in bukvic približno ena,ke starosti je raslo na ra.zpadajočih deblih, a.li pa tam, kjer 
,so debla že strohnela, in tako so vedno znova nastajale prirodne miniaturne gozdne 

79 



drevesnicc, zasejane z jelovim in bukovim pomladkom. Tako se je, prepuščen sam 
sebi, obnavljal ·praguzd, živeč in -odmitajoč po zakonih prirode, med njimi tudi 
po onih, ki ·sem jih zgo.raj opisal na po.dlagi sv,ojih terenskih t~g.otovitev. 

V pragozdu je Ztrak vedno svež in vlada zatišje s posebnim notranjim gozdnim 
podnebjem, ki je potrebno za naravno pomlajevanje jelke, saj so veter, ne·zadostna 
toplota in. S:promenjeni edafski činitelji glavni zav.i.ralci naravne pomladitve. 
Omeniti je še treba, da so pragozdna tla v gozdnovzg;ojnem in biološkem smislu 
tako popolna, da j,e pfi.radno pornlajevanje v njem o·dvisno le od enega samega 
fakt.orja in ta je: svet.lo,ba. 

V že omenjenem članku Jo·Že Turk nato razlaga: »Če take terene, kjer se jdka 
lepo razvija in pomlaja, primerjamo s tereni, kjer se slabo pomlaja ali sploh ne 
pomlaja; vidimo, da vzPok slabega pomlajevanja ni niti v geoloških, niti v klima
tičnih razmerah, nirti v terenski ekspoziciji in nadmorski višini, da vzrok tudi ni 
v naravnem kolo.balfj,en-ju drevesnih vrst, saj se nanašajo vsa opažanja na prirodna 
jelova rastišča. Vzrok za slabo pomlajanje moramo is-kati v nepravilnem izkori
ščanju prebiralnih jelovih sestojev, mešanih z drugimi drevesni·mi vrstami«. 
Dal~e pisec >trdi, da primanjkuje jelovega pomladka samo zato, ker 
tvori večino le~ne zaloge le en debelinski razred, ki je strnjen v gost sklep 
krošenj bre·z polnilnega ~loja. Menim, da se je v tem sestoju nakopičil pod gostim 
jeilovim sklepom krošenj enega samega debeJi,nskega razreda močno kisel in surov 
humus, ker vsebujej-O odpadle igl·ice smolo in druge snovi, ki težko preperevajo, 
gosti sklep kroš~j pa je zadrževal svetlobo in toploto, da ni mogla pospeševati 
razkroj mrh·ega organskega sloja. Odpadle iglice se zbijejo v kompaktna plast, 
skozi katero težko prodira zrak. če je v tleh sicer dovolj vlage toda _premalo 
~svetlobe, toplote in zraka, primanjkuje bakterij, ki razkrajajo s.ur.ovi humus. Kjer 
pa se ustvarja kisli humus, seveda ne .more biti dobrih g.o.zdnih tal in ne prir.odnega 
pomladka, ker obilica surovega humusa zavira za.lwreninjenje in rast je1ovih klic. 

V obravnavanem .primeru pa je možna Še ena razlaga pojava, zakaj se jelka 
v .sestoj1u ni mogla pomlajevati. Tla so bila namreč presuha., ker do njih zaradi 
go.stega sklepa krošenj ni prodiralo dovolj padavin. Jelka v svoji krošnji lahko 
namreč zadržuje ok. 60% skupne ~oličine vseh padavin. Zato se tla lahko tako 
močno izsušijo, da se koreninice mladih klic in mladic posuše in odmr.o. 

Jože Turk v obravnavanem članku nadaljuje: >>Če z razmotrivanjem posežemo 
nazaj v gospodarjenje gozdov pred 20. leti in še dalje, vid·itno, da so bili gozdovi 
po eni strani Žrtve trgovinskih razmer, po drugi strani pa žrtev miselnosti posamez
nih gozdnih posestnikov. Povsod pa ugotavlj.amo, da je narava bolj pomagala tistim 
posestnikom,, ki so močneje posegi~ v lesno zalogo, kot pa onim, ki so hranili 
v ~zdu velike zaloge.<< Pri tem razglabljanju je pisec naj,brž mislil na kmečke 
gozdove, med katerimi so nekatere lesni trg.ovci intenzivno i1)kor.iščali, ker je bil 
15metovalec zadolžen in so ga Hač~li visoki davki. S tem Y zvezi je treba še pojasniti, 
da je na primer v nedržavnem sektorju kočevskega okraja na površini 23.297 ha 
nad 28.000 go.zdnih. parcel. Povprečno odpade torej na paorcelo po Q,85 ha. če upo
števamo, da -so neka.tere parcele široke le po 3 m., pa tudi druge niso dosti širše .in pri 
tem dolge do 300m, nam postane jasno, zakaj se jejelovje z intenzivno sečnjo na ne
katerih parcelah v kmečkih gozdovih dobro obnavljalo. Vsi ls:metje na svojih gozdnih 
parcelah niso sekali .iis.t·oČasno in enako intenzivno. Eni so posekali več, drugi manj, 
nekateri pa so hranili v gozdovih velike lesne zaloge. Ta raznovrstnost gospodar
jenja na malih površinah jelki zeio ugaja, ker se v naravi naseljuje neenakomerno, 
nikoli ne na večjih pqvršinah in v časno·vno različno zasejanih skupinah, tako da se 
v matičnem sestoju razvija različno staro mladje. Kmetje so sekali tudi ·ila g.olo. če si 
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predočimo manJ se takš.ne poseke (na .primer do 10m Širine), je takšno gospodar
jenje imelo značaj postopne sečnje, ob kateri se jelka v dolgem pomladnem raz
dobju prav lepo pomlajuje. Sečnje, ki so jih jzvajali kmetje na svojih parcelah ·na 
različne načine (proge, kolobarj i, .pre bir alni način), j elki ustrezajo, ker je takšen 
način obnavljanja močno podoben prirodnemu g-ozdu in jelovemu pragozdu. To· 
obliko je narava ustvarjala v teku tisočletij in jo j,e treba kar najbolj upoštevati 
ter se po njej ravnati. 

Tako nam postane jasno, zakaj se je jelka, čeprav s.o bili njeni gozdovi inten-· 
zivno izkoriščani, b?lje obranila v kmečkih kot v državnih gozdovih, ki so bili. 

Na razpa.dajo·čem štor.u se je naselila in utrdila družina .ielčlc. .Posnetek ic bil napravljea 
5. septemhra 1954 piTi Jelenovem studencu na Mestnem vrhu 

gospoda,r.sko urejeni in težili k enakomernim oblikam sestojev, ki pa jelki ne 
prijajo. 

če bi v državnih .gozdovih s starim in prastarim ter več ali manj enoslojnirn 
drevjem na v e l i k i h ·P .o v r š i n a h, tako gospodar ili kot v kmečkih - kar se 
je na žalost .pogosto dogajalo - bi svetloba, veter in dež .spridi,li tla in uhičili 
rnikroorganizm.,e, ki j ih vsebujejo. V takih tleh seme ne more kaliti, ker mu ne 
nudijo za to potrebnih pogojev. S pomočjo 'te razlage nam bo tudi mogoče najti 
{)dgovor na vprašanje, ki ga zastavlja Viljem Kindler v svojem članku: »Še o jelo
vem pomladku« (Gozd-arski vestnik 1953/5), ko piše: »V revirjih Javornik in 
J ur jeva dolina so bili nekateri oddelki v preteklosti zelo intenzivno izkoriščani,. 
skJep pretrgan, tako da ima svetloba povsod do.stop do zemlje, preteklo je dovolj 
let, da se je humus razkrojil, po tleh pa .se je tTazbo1l·otil plevel, toda o jelovem 
pomladku oziroma m'laju ni niti sledu. Drevje, ki o.brašča to ploskev, je v najlepši 
dobi za serrnenitev in iz vsega tega bi morali sklepati, da v letih semenskega obroda 
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jelka bogato po.dseje te precej redke: toda za ~~ščito ml.adih j~l~i.c še dov~lj 
strnjene gozdove. K temu bi pripomml, da so bth gozdovi v revlr.Jlh J?vormk, 
Jurjevadolina, Snežnik in Mašun v preteklosti gojeni po preb-i'ralnih načelih (ra~en 
nekaj že prej omenjenih oddelkov, kjer je bilo izkoriščanje preintenzivno). toda 
kljub temu se ravno v teh gozd:ovih jelka slabo razvija ali pa s·ploh ne pomlaja 
oziron1a jelov pomlade.k izgineva«.· 

če upoštevamo že znano dejstvo, da je jelka zel,o občutljiva za svetlobo, pri
peko in mraz ter da ji ·posebno ugaja qotranje gozdno za•tišje, je intenzivno i.zko
riščanje državnih gozdov v navedenih oddelkih, ki so obsegali najmanj po 60 ha. 
omo,g;očilo .sončni prip~ki premočan dostop do tal in nepovoljno delovanje na 
življenje bakterij. Tvorila sta s.e ozon in superoksid, ki uničujeta bakterij-e. Pre
močna sončna svetloba je povzročila zapleveljenje gozdnih tal jn je paralizirala 
delova,nje ,mikr-oorganizmov, ki ra~krajajo surovi humus, delujejo na razpadanje 
-organsk,ih subs<tanc,. na nitrifikacijo v tleh itd. 

Proces pomlajevanja je torej tudi v tem primer,u preprečila nepravilna sečnja, 
ki je omogočila spremembo edafskih razmer ter premočan dotok svetlobe do tal, 
kar je bilo bolj po volji plevelu kot jelovemu pomladku. V tem primeru se je 
-v nasprotju z že .sp-redaj navedenim načelom sekalo jelovj·e enakomerno in istočasno 
na velikih površinah, tako, da sestoj ni imel različno stare predrasti, ki je za jelko 
znae·ilna in varuj_e po1n1ladek pred pripeka in vetrovi . Zatišje s posebnim notranjim 
gozdnim ·podnebjem je bilo na ta način porušeno. 

Vzrok neuspehu n.aravnega pomlajevanja je večkrat ne samo intenzivno dova
janje svetl()be, ampak tudi pomanjkanje .ogljikovega dvokisa v tleh, ki pa je za 
asimilacij-o mladih klic in mladic neobhodno potreben. Da ga pridobimo. je potreb
no , da .p.omlajevalni površ.ini zagotovimo prirodni razkroj humusa in mjrno ozračje. 
Jelov pomladek ,potrebuje pri tleh enakomerno vlažno in to-plo g.ozdno klimo. 
Pri dihanju go .~dnih organizmov, predvsem pri dihanju gliv in bakter.ij, ki ·živijo 
v gornjih plasteh ta,l, pa se nabira v zraku .ogljikov dvokis. Po toplem dežju, ki 
poživi delovanje bakterij v tleh, je količina oglji~covega dvokisa večja, njegov od
stotek je v gozdu največji v neposredni bližini tal, in so·raz)Tierno z višino od 
začetka naglo nato vedno počasneje pada, najmočneje pa zaradi asimilacije v clre
vesnib krošnjah. Ugotovili so,_ da Ž·e neznatno povečanje količine ogl_jikoyega dvo
kisa v zraku zelo poveča a.similacijo. Ker vsebuje z-rak v gornjih talnih slojih večjo 
kone::entracijo ogljikovega dioksida, je torej tudi v pritalnem sloju zraka več oglji
kovega dioksida kot v višjih slojih okrog drevesoih krošenj. Za rast in razvoj po
mladka je zelo važno, da ta faktor, ki je za a~imilacijo neobhodno potreben. ne 
pade pod minimum. 

Mes.eca maja 1951 je bila v zvezi z vprašanjem prir·odnega obnavljanja jelovja 
organizirana ekskurmja DIT GLI LRS v Kočevski Rog. Narava je zaseja ia povr
šine, kjer se je jelka zelo slabo pomlajala, z bukovim semenom. To je obilno 
vzklilo in prekrilo z bukovjem praznine, ki so na-stale zaradi sečn je bukev v teh 
mešanih sestoj.ih jelke in bukve. G 1 avni v zr o ki premene cl re ve snih 
v r s t s o v s e s ta v i ta l. S spremembo talnih razmer pa se ustvarjajo pogoji 
za razvoj drugih drevesnih vrst, kar kaže tudi primer: Kočevskega Roga. 

Priporočam, da se v vseh navedenih primerih v Kamniški Bistrici in Snežni
šk<:;m masivu pregleda, če se ni morda jelov pomladek pojavil in obdržal na trhlih 
deblih podrtih dreves in trhlih panjih tistih gozdnih oddelkov, kjer se jelka pri
rodno ne more obnavljati zaradi spremembe edafskih činiteljev, katere začetek sega 
že več rodov nazaj. šele potem bo mogoče na najbolj enostaven način ugotoviti, 
zakaj seme na ustrezajočib jelovih rastiščih ne kali. 



Na vsak način pa so za rešitev zast-avljenega vprašanja in za sološno obnovo 
_gozdov potrebni podatki o zarasti, sklepu, debelinsk]h stopnjah, ekspoziciji, nad
morski višini, starosti, masi v ha., pomladku (g-ostota, razširjenost, kako.vost), o sloju 
g;rmičevja, o v-rsti plevela in o rastlinstvu sploh. Poleg tega so po·trebni še podatki 
o globini tal, obliki gozda, o njegovi površini, mešanosti in o dosedanjem gospo
darjenju v njem. 

Sodobno gojenje gozdov pripisuje v~liko važnost strukturi gozda. Zato se 
m.očno zanima za strukturno zgradbo prag.ozda, kjer sleherno izgubo starega drevja 
iakoj nadormesti bujni pomladek, ki ne dovoljuje, da bi premočna svetloba in veter 
·uničila mikroorganizme v Heh in spremenila mikroklimo. 

Jvfah, ki o·brašča jelov štor, ,daje skupini jelčic, ki se je -vgnezdila na štoru, potrebno vlago' 

Opaženo je bilo, da se jelka slabo pomlaja tudi tam, kjer je bila v družb1 
7, bukvijo močneje ·izseka:na. Bukovo odpadlo in še ne dovolj raz_krojeno listje 
ustvarja v zgornjem ·sloju tal nepropustne plast. Na njem je seme skalilo, ko sklep 
krošenj še ni bil .dovolj pretrgan in je listje zato vsebovalo dovo-lj vlage. Pozneje 
;se je zara.di premočnega do.toka svetlobe listje izsušilo, se začelo počasneje razkra
jati, samosevka pa je v tleh pogrešala potrebno vlago in- zato propadla. 

Kjer je bukev primešana jelki samo v količini 2·0 do 30%, se jdov pomladek 
pojavlja v večiem številu, se tudi ohrani in se uspešno .razvija. V družbi s smreko 
je jelka na slabšem, ker prenese smreka pri intenzivni sečnji več svetlobe in se 
_z njeno pomočjo tudi širi. Jelove s.amosevke, ki so se morda že bile pojavile, pa se 
zaradi preintenzivne svetlobe posuše in odmro. 

Kakšen naj bo torej potek prirodnega pomlajevanja v go·spodarskem gozdu, da 
se ne bodo pojavljale opisane napake"? 



Ce se ponovno dotaknemo pomlajevanja v prag_oz~u, vidimo, da se je obn.avljal 
tudi na trhlih panj ih in deblih. Tak način obnavlj.anp y v pra~ozdu Ii~m d~Je p~
trebne smernice in navaja k pravilnim ukrepom za uspesho pnrodno pomlaJevanJe 
gospodar.skih ~ gozdov. 

Gozd~r ali gospo:dar gozda posegata v gozd po začrtaJnem planu, da pr,ideta 
do za.želenih koristi in donqso-v. •Pri sečnji na golo ali pri intenzivni sečnji izkori
stimo stari gozd v toli~šni meri, da med njim in novo nastalim gozdom ni več 
no·benih vezi. S priro.dn~m pomlajevanjem gospodarskega gozda p·a je v tesni zvezi 
pravilno iz,koriščanje. Kdor upravlja z g.oz·do.m, bodi zares gojitelj, torej človek, 
ki ohranja ro.dovitnost goz.dnih. tal. Pri gojenju gozdov naj veljajo torej vsa pravila 
in zakoni prirodnega pomlajevanja gozda. Razlika med obnavljan.iem v pragozdu 
in v gospodar,skih ·sestojih je le ta, da se yes pro,ces pomlajevanja v pragozdu do
gaja neredno, breznačrtno, pogosto celo nasilno in iznenada. V gospodarskem 
go.zdu pa delamo po ·določenem redu, sistematično in premišljeno. 

dlogalt :X.ar/ol 
1882-1955 

Kjer žil je go.od so zra.sle skale sive 
in burje bič besnel je v svoj krohot, 
tu ograde ... peščene paše ... rod 
naš je izbral in vrezal ptve njive. 

Med njimi mlad Kafol se · ogleduje. 
Zaka.i je skala gozda dih prerasla? 
Tu bi drevesa lahko nova zrasla! 
Naj človek mrk ob skala,h obupuje? 

ln mlad gozdar zasadil je lopato .. . 
Glej, črni bor rast gozda nam oznanja, 
za njim pa jelka, bukev že poganja .. . 

še drevca sadna . .. to darilo zlato 
ljudem poklanja. Da še kras zeleni . 
. . . Zdaj da.rova.l je vse! ... 
ln v senco gozda mora. mož jekleni. 

Anton Seliškar 

Avgust Kafoi je umrl ... Ob tem žalostnem sporočilu je legla težka senca na. 
svojce, številne· prijatelje in tovariše, ki .so ga poznali in cenili njegovo delo. 

_Slovenski kras, trd in neizprosen, hkrati pa svojim .sinovom in ljubiteljem hva
ležen ;in zvest, Kafolov kras, ki mu je skoraj šestdeset let zvesto služil ter mu vedno 
znova daja.Jl darove in dragocene ustvaritve, je slednjič terjal še njegovo poslednjo· 
žrtev - življenje. Srce, ki je vse življenje predanp izgorevalo v ljubezni do težko 
preizkušane domovine, je sredi nezmanjšanega prizadevanja za blagor svoj·ega ljud
stva iznenada omagala. Kafolov značilni trdni korak, ki je premišljeno in neutrud-
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ljivo prekrižaril sleherno ped kraških kamenišč, pustih ,goljav pa tudi skromnih 
vrtač in sončnih vinorodnih pobočij, je za vedno zastal. Njegov odkriti in ponosni 
pogled, ki je izžareval Avgustu svojstveno toplo prisrčnost, poslej ne bo več objemal 
daljnjih obrisov ljubljene kraške pokrajine od visokih vrhov do obalnih ob.zorij. 
Za vedno je ug?tsnil . . . 

Tovariš Kafol n·as ni zapustil, kot navadno um.iraj·o možje) ki imajo za sabo 
plodno življenje, utrujeni in upehani. Omahnil je popoln v svoji živahni in neiz
· Črpni misli , vedno čudovit v svojem ustvarjalnem poletu, kot bi mu utrudljiva živ
ljenjska pot ne p·otekala v neprestani borbi v najtežjih okolnos·tih usodnih zgodo
vins.kih dogajanj. Do skrajne mere dosleden in brezkompromisen je bil tovariš 
Kafol vedno tesno povezan s svojim kraškim ljudstvom v borbi za njeg-ov obsta·nek in 
njegove pravice. Bil je vzor pravega revolucionarja - še v desetem kolenu v1·eden 
potomec belgij'Skega kmeta Petra Kafola, ki se je v začetku 18. stoletja kot kmečki 
puntar smelo uprl svojemu vladarju Herzogu Albi in moral zato zapustiti svojo 
prvotno domovino Beigi jo 1ter se naselit i v Volčah pri Tolminu. Rod Kafolov, ki je 
·pozneje prešel v čepovan, je v svojem nad 300-letnem uveljavljanju na naših tleh. 
dal veliko uglednih mož, ki je vsem bilo pri iSrcu dobro slovenske domovine. Tudi 
Avgust ni prav nič zaos-tajal za svojimi zaslužnirni predniki, Čeprav ga je življenjska 
-pot vodila skozi najtežjo zgodovinsko obdobje. S svojim globoko značajnim, odloč
nim, hkrati pa razumnim delom si je pridobil nevenljive zasluge za obstoj in nll;pre
dek slovenskega življa na k1 asu. V svoji neomajni narodni zavednosti se ni 
pomišljal pred najtežji.mi žrtvami, saj so le slučaj in njegov ponosni značaj ter 
njegova spoštovanje zbujajoča zunanjost pripomogli , da je dvakrat za las ušel 
:smrti , ko ga je bil okupator ž.e po-stavil pred zid za ustrehtev. Tudi svoje otroke, 
od katerih je 10 še živih, je vzgojil v patriotskem dul~u ter jim je dal sa1n o slo·van
-ska in še posebno srbska imena, ko je bilo to zelo nevarno. Enega sina je izgubi] 
v borbi proti fašizmu. Tudi sam je fašizem in okupatorja iz dna duše. mr.r..il in se 
mu vedno o.dločno upiral. 

Odkar se je tovariš Avgust še kot neizkušen mladenič posvetil gozdarskemu 
poklicu pa do usodnega jutra, ko ga je po skoraj šestdesetletnem plodnem napornem 
delu smrt iznenada odela v svoj črni plašč , je vedno pogumno vztrajal pri svojem 
·delu, ki :sa ga narekovale posebno težke okolnosti njegovega delovnega področja. 
Nešteti izredno pomembni us.pehi, ki jih je .dosegel Kafol pri svojem strokovnem 
delu, so bili plod njegovih dobro zasnovanih i n do popolnosti pravilno opravljenih 
:strokovnih ukl·epov, ki .so se opira:E na njegovo posebno intelektualno sposobnost, 
neomajno voljo in bogate izkušnje. žal do sedaj še nihče ni zbral poda.tkov o go
zdarski in splošni gospodarski dejavnosti ·ter . številnih us.pehih tovari.ša Kafola. 
Kronist, ki se bo lotil {e naloge, bo imel veliko dela , kajt.i ve:s kras je na gosto posut 
z dokazi Kafolovega ustvarjanja: premnogi lepo doraščajoči n~.sadi, nešteto mlajših 
kultur , velike vzorne g:oz.done in sadne drevesni ce ter .sodobna trsnica, gozdnour edit
veni načrti, prms.trane meli ori rane .in ozelenele kraške goličave, napredni sadonosniki, 
.dolgi drevored.i gozdnega in ~sadnega drevja, novi sodobni ter razš·ir jeni stari vino
gradi, zdrava divjad, moderne gospodarske zgr.adbe, izbrana pasma goveje živine, 
trdna zadružna organizacija, vse to in še marsikatere druge ustvaritve pričajo 
o zdravi Kaf.olovi zamisli ter o njegovem vztrajnem in uspešnem prizadevanju za 
gozdarski in splošno gospodarski napredek našega krasa. 

Izredni Ka,folovi uspehi, zlasti v drevesniča·rstvu in pog.ozdovanju, so mu v ziv
ljenju ustvarili med g;oz.darji in drugimi <;>bčudovalci njegovega dela legendarno 
popularnost. številna pd znanja so mu že sredi njegovega plodnega prizadevanja 
spletla venec slave, na katerega ima pravico le mo.ž, k w-kršen je bil on - prvak naših 
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kraških gozdarjev. Bil je med prvimi. ki so smelo branili zamisel, da je mogoče 
uspešno pogozditi najbolj opustošene kam~nitne golič~ v~ . slove?skega kr_:sa .. Pr~ 
uresničevanju tega načrta je bil vedno dalec .pred drugtml m se 3e kot moz depnJ 
odločno spoprijemal s težavami, ki niso bile le v izredno težkih rastiščnih pogoj,ih 
našega krasa, ampak so po.gosto izvirale tudi iz splošnih gospodarskih in družbeno
političnih raJzmer, bodisi da .so to bili 1·.azni ))h.ofra·tski« birokratje, ki jih ni mogel 
trpeti, a]i pa razni .drugi nemško in pozneje italijansko govoreči politični ali gozdar
ski voditelji. Tovariš Kafol je bil eden od prvih, ki je začel spreminjati monokulture 
črnega bora v mešane sestoje jelke, raznih listavcev in ekso·t ter na številnih prime
rih dokazal, kaj se da doseči s pravilnim pojmovanjem i~ skrbno izvršenim delom 
pr.i melioraciji kraških goljav. 

V okviru Kafolovega strokovnega uveljavljanja so vedno žele pri·znanje zlas·ti 
njeg.ove drevesnice, o katef'ih govorijo z občudovarrjem vsi, ki so jih videli. Glas 
o njegovih uspehih na tem podr·očju gre od ust do ust in bo postal pomembno izro
čilo poznejšim rodov,om. Njegove drevesnice pa niso slovele le zaradi reda in pra
vilne strokovne nege, k uspehom mu je zlasti pomagala velika ljubezen, s kater-O 
je skrbno spremljal svoje ra-stlinske gojenc·e v nj.ihovem razvoju. Mnogim, ki jim 
je iz drevesnice izročal -svoje ljUibljence, bo ostala p·red očmi neizbrisna shka njegove. 
ganljive ·prisrčno<Sti, ko se je ;poslavljal od svoj,ih dragih, lastnoročno vzgojenih 
sadi.k. Kljub vzornemu zavijanju je vedno tožil, da bi morale biti sadike še bolj 
zavite. jih ,pred sJ.oveso:m ljubeče pobožal in naročal, da morajo z nji-mi obzirno 
in -sk·rbno ravnati. Poskrbel je še za »popotnic-o«, kakor je to originalno povedal, in 
dodal pošiljki še komposta, >)da se sadikam za prvi čas ne bo preslabo godilo'«. 
Nikoli ni pozabil poudarjati, da je za uspeh odločilno, kako s sadikami ravnamo 
pred njiho~o uporabo na terenu, in naročal: >>Korenine brž v zeml j_o, kot ribo 
v vod-o«. N-i tor.ej čudno, da je imelo njegovo ddo tako izreden uspeh, saj vanj ni 
vlagal le svojega znanja, izkušenj in vztrajnega prizadevanja, ampak je v zelenilo 
krašk~h nasadov, ki ga je razgrnil širom vsega slovenskega krasa, vtkana velika 
ljubeča duša njiho;vega stvaritelja - Kafola. Bil jte med prvimi, ki so se pravilno 
lotili kraškega vprašanja. Pogoje za pogozdovanje in gozdno melio.racijo krasa je 
opredeljeval v ozki povezanosti s splošnim gospodars}cim stanjem in uresničeval 
postavljene naloge v skladu s k1netijskimi potrebami na krasu. Kafolovo splošno 
znano razurnevaj.oče stališče do živinoreje in paše na krasu priča o njegovi široki 
razgledanosti in njegovem pravilnem upoštevanju živinorej.skih teženj kraškega 
kmetovalca v skladu s splošnimi socialnimi in .gospo-darskimi inter~i. Ko se je vpra
šanje krasa še ocenjevala kot izključno gozdarski tehnični problem, je široko raz
gledani Kafol že jasno videl nara-vno povezanost g.ozdnih meli-oracij s s.ocialnimi in 
gospodarskir~l!i razmerami krasa. Sprva močno osamljen, se j-e neutrudljivo boril za 
svoj.e napredno stališče, dokler ni pridobil zanj vedno več p-ristašev mlajšega gozdar
skega r:o.du, na katerega je močno vplival in ga vzgojil v naj_predpe strokovnjake. 
Kafol-ova koncepcijra in njegove meto-de dela s kompleksnim ocenjevanjem in reševa
njem kraškega vpra-šanja so si končno pridobile tudi v goz·darski ved·i uradno domo
vinsko p.rav:ico. Doseženi uspehi so dokaz njihove življenjske upravičenosti. Zato pa 
se Kafol ni proslavil le kot doslej največji kraški gozdar, njegovi močni osebn(}sti 
upravičeno pr,ipada naa;iv prvaka naših kraških go-z.darjev in klasika kraškega 
gozdarstva. 

Obzorje, s katerim rSe je tovariš Kafol odlikoval pri kompleksnem pojmovanju 
kr_aške problematike, je bilo tako .široko, da je tudi neposredno posegal v aktivno 
reševanje številnih nalog splošnega gospodars.kega pomena. Odločno je zagrabil za 
naj važnejša vprašanja klfaškega kmetijstva in pri njihovem rešev<Vnju ni le so delo-
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val, ampak pogosto celo prevzel pobudo in vodilno vlogo. Znana je na primer 
Kaf.olova zasluga pri osnovanju velike sadne drevesnice in trsnice s silnico v Komnu .. 
ki oddaja letno nad 150 tisoč trt cepljenk zlasti žlahtneg-a terana. To vrsto trte je 
Kafol posebno cenil in podpiral šjrjenje ))krvavca«, kot ga domačini imenujejo. 
Odločno je nasprotoval mešanju te pristne žlahtne kaplj.ice z gnj,etom, berberom, 
medo:tom in kabernctom. Tudi v sadjarstvu je vo,dil borbo za uveljavljenje domačih 
vrst, zlasti goriškega jabolka ))sevke«, ki je končno dobila zasluženo priznanje in je 
UVJ"ŠČena v sadni •izbor za postojnsko-goriški sadni okoliš. K uspehom v sadjarstvu 
1n gozdarstvu sta veliko pripomogla njegovo načelo in njegova praksa, da mora 

Z ·vseh strani, od ,daleč i:n od blizu, so pri-.di števil~1i svojci, 1prijatel.ii in tovariši, da pospre
mijo Avg"usta Kafola •k zadnjemu počitku. Na ~elu pogreba so nosili ,diplomo o častnem 
članstv:u DIT, GLI, za njo odlikovan ja, lovsko puš"ko. lovski Jd<Yhuk, ·dol,g-oletne Kafolove 

spremljevalce in ljubljence ... 

vsaka goz.dna drevesnica gojiti tudi sadno drevje. Veliko skrbi in truda je posvetil 
tudi izbiri dobre goveje pa.s·me in mu nobena žrtev ni bila prevelika, da ne bi pridobi
vat za komenski moderni za.družni hlev čim boljše plemenja;ke. živinorejo je dvignil 
na izredno visoko stopnjo. Bil j1e steber zad·ružnega gibanja ne le v sedanjih razmerah, 
ko so za to dani vsi pogoji, bil je zadružnik z vsem srcem še p-red prvo s·vetovno 
vojno. Pri raznih reorganizacijah je kot dolgoletni predsednik zadruge s svojim 
ugledom spravil kmalu zopet vse v pravi tir. 

Tudi ko,t lovec je bil tovariš Avgust splošno znan in posebno upo5,tevarr zaradi 
svoje vzorne lovske pr;av;iČnos:ti in privlačne družabnosti. Kljub svoji natančnosti 
in delavnosti je bil vedno vedro razpoložen, duhovit in prisrčen tov(lriš, zažden 
družabnik ter splošno znan šaljivec .in plrilju:bljen pevec. Med mnogimi vrlinami je 
odlikoval Kaf,ola izreden spomin. S sebi las.tno živahnostjo ~n prepr·ičlj.iv.ostjo je 
znal pripovedovati o raznih doživetj1h in o pogozdovanju krasa, kakor bi se bilo 
pravkar dogajalo. Proi tem je našteval letnice, imena ljudi, ter ,razne podatke o povr~ 
šini nasadb, drevesnicah, sadikah itd., da se mu nisi mo"gel načudi,ti. Vn1es pa je 
vpletal šalj~ve zgodbe, krepke primerjave in duhovite dovtipe. Rad je povedal, kako 
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je s svojimi i.zvin1imi zamislimi ln s svojim nannom dela večkrat prišel navzkriž 
-z ur<tJdnimi navodili in kako se je krepko udaril z gozdarskimi inš.pektorji. V pre
pričanju, da d.ela prav, ni odnehal in ko se je slcdn_j.ič izkazalo, da je imel prav, 
so <mu priznali in ·zaupali. 

Kafolov značaj in njegova vsestranska aktivnost sta mu pridobila med ljud
stvom in v raznih družbenih orga·nizaoijah te·r pri O:rganih .oblasti tolikšen ugled, 
da je postal vodilna sila, .delovni ter častni član številnih odbo.rov in društev. 
številna priznanja in odlikovanja, ki jih je prejel, so le skromne in nepopolne 
oddolžitve za izredne nevenljive ustva11itve, ki jih je .položil na oltar svojega ljub
ljenega krasa in sl·ovenskega ljudstva. Za njegove posebno pomembne zasluge za 
g-ozdarstvo, zlasti pa še za njegov·o zgo-dovinsko delo ozelenitve našega krasa, kjer 
okrog 2000 ha kraškiih nasadov priča ·o plodnem delovanju Avgusta Kaf ola, je bil 
na občhcm zboru DIT GLI LRS 2.0. I. 1952 imenovan za prvega in do sedaj edinega 
častnega člana tega društva. 

Zato je skupaj z Z3jpuščeuimi najdražj,imi in z nami, ki smo tova;riša Avgusta 
visoko cenili in spoštova;li, bolestno žaloval ves njegov ljubljeni kras, ko smo 
v soboto, 19. februarja, pospremili posmr·tne ostanke dragega Avgusta k zadnjemu 
počitku. Tvoji ljubljeni bori, .dragi Avgust, ki obkrožajo Tvoj zadnj·i dom, ~tojijo 
na častni stra7.-i, ponosno v·zravnani v ·kra:škem soncu; s svojo senco ljubeče ščitijo 
Tvojo gomilo pred sončno pr-ipeko, uporn-o kljubujejo kraški burji- kot si ti smelo 
kljuboval vsem nepravjlnostim in težavam - ter se klanjaj-o Tvojemu s·pominu, 
hvaležni za,s-topniki milijonov borov, ki jih je vzgojila Tvoja skrbna roka ... 

Boleče občutimo glohoko vrzel, ki se je s Kafolovim nenadnim odhodom .vsckala 
v naše vrste, toda bodri nas pogled na .njeg.ovo delo in .misel nanj bo o.plajala naša 
prizadevanja, da bomo sledil,i nj~~ovemu vzgledu. 

Slava velikemu sinu našega krasa, Avgustu Kafolu! M.JJ . 

r, 1 DRUšTVENE VESTI 

O:BCNI ZBOR DRUšTVA INžENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA 
IN LESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE 

Redni obč,ni ,z;bor DIT gowa•rstva in lesne· industrije Je bil v Ljubljani dne 12. februarja 
tega leta. Na .dnevnem -redu so bila poleg poročil o delu upravnega odboTa tudi poročila 
o delu .po.dročnih st!lkcij; po razpravi o poročilih so sle,dile volitve. Se-kcije so polnoštevilno 
zastopali delegati (66), a tudi udeležba ljubljanskih članov j.e bila zadO'voljiva. O.d povab
ljenih so se udele-žili ob~nega ·zbora tovari'Š Franc Popit, član Izv-ršnega sveta LRS, profesor 
ing. Ivan Jelači-n, dekan Agronomsko ,gozdarrsike in veterinarske fakultete, zastopnik Zveze 
DIT LRS, predstavnik DIT :kmetijskih strokovnja.:kov, zastopnik Dmštva ekonomistov ter 
predstavniki ,študentov .go-zdarske fak\ultete, J.~snoindustri.jskega odseka TSS in S.re.dnje 
,gozdarske .šok 

I. Poročila upravnega odbora 

l•z :porDtčila predsedn~ka tovarrša ing. Alojza Funkla je sledilo, da sla ta·ko upravni 
odbor •kot društvo v celoti o-bilo storila za pravilno rešitev mnogih pere~ih nalog splošnega 
~f,;'O -spodarskega zna·čaja, pre-dvsem na ožjem strokovnem področju. Važno je bilo tudi pri
zade'-'·anje -društva •za uveljavlj·anje st.roke ter sodelovanje z ostaLimi stmkovni.mi društvi 
in z organi lju.ds·ke oblasti. V glavnem je bilo -elelo 11pravnega od-bora, upo.~tevajoč le važ
nejša vprašanja, naslednje: 
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l. izpolnitev večine .sklepov »celjskega posveto-vanja«; 

2. rudi sklepi lanskega občnega zbora so ibili v ve-čini izvršeni; 

3. dTuštvo je nudilo pomoč pri o·blhlcovanju okrajnih uprav za gozdarstvo; 

4. sodelovalo je tudi: .pri opredelitvi o,dnosov med goz.dn.imi gospodarstvi in upr~vami 
za gozda·rstvo; 

5. 11;pravnr odbor je stavil ustrezne predloge o ureditvi gozdarske službe v komunah 

m v Slkup.nosti !komun; 
6. pravta.ko j1e urpravni odbO<r so·deloval pri razpravah o 'osnutku zveznega zakona 

o go·zdov~h; 

7. organiziral in sodeloval pri zbiranj•u gradiva za referate zn .posvetovanje v Ohridu; 

8. na •poihudo sekcij (Slovenj GraJdec, Novo mesto itd.) so b ili izdelani i7;pitni programi: 
za l0:garrje, go.zdne .delavce in za lesnoin-dustrijske tehnike; 

9. orga.nizi·rani so bili seminarji ·za strokovne izpite inženirjev in tehnikov lesne 
in.dust·rije in goz.darstva; · 

10. društ.vo je u.spešno soddo·valo v Zvezi DIT LRS i·n FLRJ ter po svojih .predstavnikih 
v šolskih 01dborih T.SS, Gozdarske sre.dnje šole in Vajeniške šole; z društvom kmetijskih 
inženirjev in tehnikov, Ele·ktrote.hničnim .dtm.štvom in Društvom okonomistov je bilo sodelo
vanje ·zelo uspešno; p•redstavni;ki so zastOfPali O.IT GLI tudi v Centralni tehnični , .knjižnici 
in v Govdarsikem, lesnoindustrijskem in lovskem muzej-u v Histri. 

Pove•zava s sekcijami je lbila v splošnem preko plenumov in z obi&ki dele·gatov. Plen-um 
se je zbral ,dva~krat ion obrav.n.aval ,kt\Jdrovska in or.ganizacij&ka vprašanja. 

le: poročila tajnika tovariša ing. Gregorja Ke·rsnilka je hilo ra1:vi.dno, da j·e D~uštvo 
s 6 delegati sodelovalo na Belokranjskem kmetijskem tednu. Ing. Vladislav Beltram je imel 
razen tega v razni'h •krajih Bele krajine 30 predavanj >>·O apnjenju za'kisanih zemlji·ŠČ«, ki 
so zelo dobro uspela. Tudi v LjUJbljani je .društvo priredilo naslednja strcrkovna predavanja: 
»0 gostoti cestnega omrežja v gozdovih« (ing. Ivan Klemenčič), »O suši~.nita•h in su~enju 

lesa (ing. Rudolf Cividirui), »0 p.roiz·vodnosti <dela v lesnem gospodarstvu« (ing. Oskar Jug). 
»O vtisih s .študijSike.ga potova.nja po Severni A f.riki« in »Ureditev hudourni·kov v Franciji 
in Svici« (ing. Franjo Rainer). Dru~tvo je organiziralo e~kskurzijo v Vojvodnio. Navezani so 
sti.ki z avstrij9kimi .gozdarskimi strokov.njaki in ·z Združenjem po.djetij Ža~gars.ke industrije 
Bavars;ke. Dva člana sta bila v Avstriji na 14-dnevnem proučevanju srednjih in nižjih 
gozdarskih šol 

Društvo je oSikr.belo izdajo pose:bt1e pUJblLkacije o »Celjskem posvetovanju<<, ki je izšla 
v 3000 j.zvo<lih. rRazprodana je t.udi shkanica »Go11darjev Tonček«. »Gazda1rs:ki vestnik<< 
je izdal posethno in močno povečano številko, •ki je v celoti posve.čena slovenskemu hasu. 
hšla je tudi brošura ''St·rokov.ni izpiti za lo:garje in gozdne na.dzornike« , Naši člani so 
5oddovali tudi v »Gospodarskem ,koleda.rju« s član:ki o gozdnem in lesnem gospodarstvu 
v Sloveniji in prispevali predavt\Jnja za kmetijs.ko univerzo Radi:a Ljubljana. članom je bilo 
omogočeno i·zposojanje inoz·Ciffiskili stro·kovnih časopis·ov, s katerimi društvo raz-polaga. 
Revije, iki niso več !}<lrožite med ·članstvom, je društvo odstQpilo Inštitutu za gozdno i11 lesno 
gospoda.rstvo LRS. 

Obočni zbor j1e ugotovil, da delo lesnoindustrijskega pododbora ui bilo zadovolji_vo. 
zato so bili tmdi uspehi sorazmerno skromni (8 predavanj na terenu, sestava izpitnega 
prbgrama za lesnoi.ndu~trijske tehni~ke , sodelovanje pri pripravah za mednarodno ra,zstavo 
lesa, ;prispevki za tisik) . Večina članov tega podood.'hora se namreč ni a.kti·vno v!ključila 

v delo. Razen tega pa je bilo ugotovljeno, .da za .delo v sekciji ni bilo primerne organi~ 
zacijske o'hli.ke. P.o:dodbor je imel zaradi novo usmerj.enega dela določene tdave. ki so 
zna•či1ne ·za vsa;k za-četek nove organizacijske obliJke. 

lz poročila blagajni1ka tovar-iša ing. Draga Kajfeža je bilo raz-yildno, da je imelo 
Društvo 1,248 . .889 .dinarjev pre.jemkov (139% v odnosu na predračun) in 629.997 dinarjev 
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izdatkov (82% v odnosu na l)fe·dračun) . Izkazani viš<:>k znaša torej 555.892 dinarjev m 

se prenese v l. 1955. 

Naslednja razpredclnica kaže število članstva v l. 1954, ki se je v primerjavi s sta
njem lda 1953 močno povečalo. 

Zap. 
št 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

lO 
11 
12 
1.3 
14 . 

15 

Sekcija 

Triglavska 
Breži~ka 

Celjska 

Tolminska (prej Goriš:ka) 
Kočevska 

Ljubljansika 
Mari·bors'ka 

Go·riška (prej Novogoriška) 
Nazarska 
Novomeška 
Postojnska 
SlovenJgraška 
Kranjska 
Kamniška 
Matično d-ru5tvo 

Skupaj bre-z Goriške sekcije 

Gospodarski člani 
Stanje na zadnjem občnem zboru 

Porast članst·va 

Redui 

40 
!5 
46 
15 
~9 

44 
61 

ll 
31 

43 
39 
13 

34 
55 

506 

398 

108 

Izredni Skupaj 

36 76 

54 69 
46 92 
41 56 

83 112 

92 1.36 
19 80 

42 53 
91 122 

56 99 
65 104 

22 56 
96 130 

743 

441 

.302 

55 

1249 

60 
839 

410 

2. Poročilo urednikov strokovnih r·evij 

Poročili sta podala tovari.ša ing. Miran Brinar za »Gozdars·ki vestnik« in ing. Oskar 
Jug za »Les« ter p;rikazala o:bje1kt~vne in subjektivne težave .pri izpolnjeva-nju delovnih 
pro,gramov. Stevilo sotrudnikov še vedno ,ni zadovoljivo. Predvsem se občuti ta vrzel na 

terenu. Se-kcije se premalo ·.zanimajo za -dopisovanje v stro.kovna glasila. Prispevkov za 
rubri-ko >>Društvene vesti« je bilo v primeri s prejšnjimi leti premalo. V glavnem pa se 
mo:re ugotoviti, ·da sta obe strokovni ·reviji dosegli namen, kar gre predvsem zahvala 
urCJdn~koma in članom u;redni:š,kih odborov. 

3. Poročila o delu sekcij 

V i.zvleoku ,podajamo zanimiva in i-zčr:pna poročila se:kcij: 

Celjska sekcija se je s celotnim članstvom v-klj,učila v društvo mzen1qev in tehnikov, 
ki deluje na območju OLO Celje .. Imela je 5 širši'h sestan\kov ,članstva, ,na katerih so 
obravnavali sklepe >>Celjske-ga. posvetovanja« in tekočo problematiko. Organizirali so 
-!-mesečni seminar za pola<ganje strokovn~h i-zpitov za inženirje in tehnike. Zelo uspešno 
je bilo sodelovanje sekcij p !T.i >>Ce~jskem posvetovanju«. člani so imeli na terenu 19 pre
davanj tet so sestavil1 skripta kot pripomoček predavateljem za pre·davanja iz goz,darstva 

na q:>odeželju. 

Tri.glavska sekcija j'e bila ena najbolj aktivnih. Organizirala je seminar kot pripravo 
za stro.kovne izpite za inženirje in tehni.ke. Sekcija je priredila več predavanj v kmetijskih 
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za·drugah in šolah. člani sekcije so organizirali d;:skur~ijo v Bosno. Izvedene so bile tudi 
iz.meujalne e'kskurzije. Dalje je sekcija priredila 14-dnevna stmkovna predavanja ter 
organizirala za člane ve-č de:batnih sestanlkov, kjer se je razpravljalo o tekoči in perspek
tivni problematiki. Ob sodelovanju -z JLA je sekcija organizirala fotogrametriJs'ko sne
manje gozdnega podro:čja go:rnje Save. 

Kočevska sekcija ima na terenu 6 kroŽikov. ·Priredili so strokovno elkskurzijo na Pri
morsko. Organiziranih je bilo 13 predavanj, in v Dolenjskih Toplicah sodelovala s svo
jimi člani na tečaju za lo.garje. Se.kcija je uspešno sodelovala p1·i sestavi perspektivnega 
plana gozda·rstva in lesne industrije za OLO Kačev je. 

Novomdka se'kcija je delovala zelo uspfino. Organizi,rala je dva .zaporedna logarska 
tečaja, 1katerih se je ,udeložilo 123 lo·gar jev. Za tečaj so bila izdelana skrilpta v 320 izvodih. 
Imeli so tudi več strokovnih predavanj. Med letom je sekcija organizirala dve trodnevni 
ekskurziji. Obeh okskurzij - v Belo ·krajino, Delnice in na ·P•rimorsko se je udeležilo 70 
članov. Sekcija je sodelovala pri organi·zaciji ekskurzije- absolventov gozdarske fakultete. 
Dobro je ·uspela tudi akcija za povečanje 'Števila naročnikov za obe stro.kovni glasili. 

Brežiška sekcija je p.riredila ekskurzijo v tovarno celulolze v Krškem, katere se je 
udeležilo 54 članov. Clani društva so imeli na kmetijskih te'Čajih 17 predavanj. Sekcija je 
sodelovala z pre.dlogi pri reševanju ,raznih strokovnih problemov v okviru OLO K·rško . 

Postojnska sekcija je pristopila ·k razčlenjeni or.ganizaciji dru,štvenega odbora s tem, 
da je izvolila !POdpredsednika ·za gozdarstvo in podpredsednika za lesno industrijo. V pre
teklem letu so organizirali uspešno c:ks.kurzijo na Goriš'ko, Bovš·ko in Gorcnjs:ko. Vseh 
udeležencev je bilo 103. Sekcija je uspešno sodelo·vala z OLO pri treševanju stro·kovnih 
:problemov. 

Tolminska sekcija. Delovan1je sekcije je bilo precej otež-kočeno :ker deluje ta sekcija 
na zelo ohsežnertl! terenu. Sekcija je .pri-pravila za leto 19:55 potreben delovni načrt. 

Ljubljans1ka s~kcija; je primdita 3-dnevno ekskurzijo na Hrvatska. člani so se 
udeležili posvetovanja v Ohri1du i·n ekskurzije v Slavonijo. Društvo je sodelovalo z OLO 
pri -reševanju stroko·vmih problemov. 

Kamnišlka sekcija je v upravah i11 v o1bratih ustanovila 7 krožkov. Pridobili so 10 
.gospodars.kih članov in to predvsem kmetijske zadruge. Prirejeni stn. bili 2 ekskurziji in 
2 uspeli predavanji . Zelo živahno je deloval .krožek v tovarni »Stol«, ~'i je or,ga;niziral 
za svoje člane dve poučni ekskurziji. 

Kranjska seik<:ija je v prete'klem letu v pose'·bnih komisijah obravnavala več strokovnih 
prohleanov in sicer: reorganizacijo lesne industrije v okraju, šlcodo po jelenu v Ko-kri in na 
Jezerskem, žamenjavo :borovega lesa za drva listavcev, delavsko v;prašanje. v gozdarstvu ter 
vprašanje ureditve hudourniškega področja v Kokri in Tržiški Bistrici. Delovala je tudi 
·posebna komisija za izdelavo lO-letnega pers.pe!ktivne:ga načrta obnove goz.dov. St~kcija je 
priredila 3 lepa predavanja in strokovno elks·kur,zijo v Bosno in Dalmacijo. Or.ganizilfan je 
bil tudi seminar rza pr~ptravo na i·zpite za inženi,rje in tehnike. Omeniti moram še, da je 
sekcija priredila v Kranju »gozdarski :ples« . 

Slovenjegraška sekcija. Eno 111ajvažnejših ,del, !ki jih je sekcija izv·ršila, je bila orga
·nizacija gozdars-ke zbirke v »Delavskem muzeju« na Ravnah. Orga;nizirali so 4-dnevno 
strokovno cks;kuuijo v Preikrnurje. Sekcija je posknbela, da so se izvedli strokovni izpiti 
za delavce. V o&viru sekcije je urejena lepa gozdarska .knjižnica, ·kjer so članom na raz
polago tudi inozemski strokovni listi. člani so sestavili obširen prikaz gozdarske proble
matilke oikra:ja in ga predložili članom .Sveta proizvajalcev. Sekcija je sodelovala pri 
sestavi perspektivnega ·na~:rta okraja. 

Nazarska sekcija je priredila ekskurzijo v področje gornje Savinjske doline. Imeli so 
tudi 16 tečajev :za dela vee v goz,darstv·u i11 lesni in.dustri ji. Sekcija je izrazila mnenje. da. 
ji upravni odbor v Lju·bljani nudi p-remalo pomoči. 
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G 
'"k k. · · · · 1 . ačctku leta neJ<aj sestankov in 1kroškov, toda .njeno delo-ons a se ·c.:1Ja JC 1me a: v z · · . 

· · k 1 - 1 \' ~ ačct\ku leta je bilo 5 predavanJ ter ogled >>Tovarne pohištva vanJe JC ·ma u ·zamr o. z , • . . . _ ... 

N · G .· · N b·~ 11 "m z-boru so sklemlt, .da se .delo v sekciJI poživi. 
V OVI tOatCI«. <l O C " , 

4. Smernice za bodoče društveno delo 

Razprava o poročilih up.rav:nega odbora in po.dročnih se•kcij je bila v splošnem usmer
jena na dmštve.no .delo v novem poslovnem letu. Pripomniti je, da je tl!ldi večina sekcij 
izdelala .na svojih občnih 7Jborih delovne načrte za leto 1955. V naslednjih sklepih, ki so 
bili sp,rej·eti na občnem zboru po daljši razpravi, so 1Zajete smernj·ce za ·dru~tveno delo· v 
letu 1955: 

l. Poglobiti o'hravnavo in priprav·o organizacijre :goz.darstva v ,komunah. 

2. V po-vezavi 'Z republiš.ko UP'l'avo za gozdarstvo ukreniti, da se izvede s·klep ple.11uma 
DIT od 6. XI. 1954 o razmejitvi upravnih in operativnih funkcij med okraj.no .uprrav-o za 

gozdarstvo in goz.d.nim •.gospodarstvom . 

.3. Dmštvo .naj sproti rea·g~ra na pereča tekoča do.gaja,nja na .področju gozdnega in 
iesnega gospodarstva ter s tem tudi s pro,pagandne strani p·rispcva ·k uspešnemu rarZVO ju teh 
g-ospoda.rskih panog. 

4. Področne sekcije naj '.PO svO'jem članstv-u vplivajo, .da tbo.do terenske organizacije· 
go:z;darstva in lesn.e ind·ustrije posvetite vso pozornost zbiranju in reševanju podatkov za 
sestavo perspet\ctivnega na~da gozdnega in lesnega gospodarstva. Matični od1bor društva 
pa naj enako v:pliva na •rl'!p-Ulbliš,ke forume. in ,kotnisij·e. 

5. Preučiti mo:.~nosti za poenostavitev dela v zve:ti z se~oimi dovoljenj,i- in žigosan jem 
lesa v zasebnih go:tdovih. Preučiti ,u,ved:bo oziroma spo-polnitev .katastra zasebnjh gozdnih 

posestnikov. 

6. Ob sodelova:nju z Zavodom .za statistiko in evidenco izboljšati obli.;ko, vsebino in 

organizacijo 21biranja goz.dars·kih statističnih -podatkov. 

7. Posknbeti, .da se izdajo p.redvideni predpisi o razmejitvi goz-dov in pašni;kov in da 

se pri tem •upoštevajo .doseda.nji načelni s·klepi. 

8. Pristopiti 1k sistematičnemu preučevanju finančno-gospodarskih problemov v gozd
nem in lesnem ,go~podarstvu, zlasti ·v •zvezi z vprašanjem cen lesa na .panju, drugih cen m 
raznih dav:kov. 

9. Gle.de gojitve topola začeti z .realizacijo 'dosedanjih dognanj in .na.daljevati s to 
alicija. 

10. Storiti .pot·rebne ukrepe, rda se p;riiZ'naj:o poklici goz-dnih delavcev, .kot jih narekuje 
stvarno -delo in s tem. v zvezi izvesti izpite i·n izvršiti •prevedbo delavcev. 

11. V zvezi z razstavo predelave lesa se naj v mejah obstoječih možnosti organizira 
posebna ra·zstava gozdarstva, mO'f'·da v zvezi s kongresom Zveze naših društev, ki bo 
nasle-dnje leto. 

12. Pospešiti priqHavo in izda:jo strokovne literatu.re za lo.garje. Pri tem se lahko 
uporabij-o skriprta, ,k( so. jih izoddali na terenu v ,z..vezi s s.trokovnimi tečaji za loga.rje. Po
spešiti iZJdajo .u:čben~kov. 

Podvzeti potrdhnc ukre,pe, .da se natisnCjjo nov·e tablice o kuba.turi lesa. Razmisliti o tem, 
če ne 1bi 1cazalo izdati najva-žnejših ta!blic iz goz;darstva in lesne industrije v obliki let
nega Jcoleda·rja. 

13. A•ktivi.zirati se•ktor lesne industrije v okviru matičnega od·bora društva m v 
'Področnih selkcijah. 

14. čla1narina rednih članov ·društva je .določena na 300 di.n, izrednih članov pa na 
I50 rdiu letno; o.stale članarine kakor tudi .1:1aročnina za stro.kovna lista »Go;z·daJis~ki vestnik« 
in· »Les« ostanejo nespremenJene . 
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15. Proračun ·društva in strokovnih listov ~>Goz·darski vestnik« in ,~Les« je spr.ejet, kot 
je bil predložen. 

16. Za dclegata Zvezi inženirjev in tehnikov LRS sta izvoljena vodji obeh sektorjev 
upravne-ga odbora ali hkrati oba .podpredsednika (za gozdarstvo in lesno industrijo}. 

17. Za delegata v plenum Zveze gozdarskih .chtuštev FLRJ v Beogradu sta izvoljena 
lov. ing. Lojze Fun1kl in ing. Anton Knez. 

5. ~nruštveni organi za leto 1955 

,Po volitvah na občnem ·z,bo.ru in po razdelit-vi nalog na prvi seji ·upravnega odbora je 
:sestav .društvenih organov za leto 1955 naslednji: Upravni odbor : predsednik: 
ing. Alojz Funkl, podp.redse.dnik za gozdarstvo: ing. Bogdan. Žagar, podpredsednik za lesno 
industrijo: ing. Zdravko Turk, tajnik: ing. Gregor Kersnik in blagajnik: ing. Drago Kajfež. 

V ,po•do.dbo.r za goz.darstvo so bili izvoljeni nasle,dnji tovariši: ing.Drago 
Kajfež, ing. Vi.ktor Klanjš'Ček, ing. A-nton Knez, Jože :Pučko, ing. Franjo Rainer in ekn. 
Tone .Seli~ kar. 

V po·do1dbor za lesno industrijo so bili izvoljeni: ing.-Jurij Hočeva.r, 

·Stefan Juralk, Jože Kne·z, ing. arh. Ni!ko K·ralj, ing. Vlado Najžer, ing. Miloš Slavnik. 

U red n i k a s t .ro k o v n i h re vi j : ing. Miran Brinar za >>Goz·darski vestni'k« 
m ing. Oskar Jug za >>Les«. 

N a·d zorni odbor: ing. Di:nko Cer jaJc, Tone Marolt in ing. Franjo Sgerm. 

D op ol nil ni član i ple· n uma : Rudi Krem es ec. ing. Milan Kucler, ing. Viktor 
Relbolj, i-ng. Adolf Svetličič in Jože 2a:ga•r. 

Društvo ho moralo v novem poslovnem letu reševati mnoge načelne in tekoče probleme. 
Aktivnost društva in delovni uspe:1i bodo v ·veliki meri odvisni od prizadev-nosti članov, 

se'~cij in upravnega odbora. Va.žna 1bo tudi organizacijska. oblika dela za posamezne naloge 
in smotrno i·z:bran delovni program. Prepričani pa smo, da uspeh ne bo izostal, če hodo naši 
člani pristopili s potrebno .zavestjo k izvedbi ~lepov, .ki jih je sprejel občni zbor. 

Ing. Miloš S 1 ovni k 

S STROKOVNO EKSKURZIJO POSTOJNSKE SEKCIJE 
.·/' 
r ·• 
~f ("1 

Na letnem ·občnem zboru postojn-ske sekcije DIT 1 1954 je -bila predvidena tudi 
strokovna ek-skurzija. Za-to so bili ,k prvi seji upravnega odbora povabljeni tudi vodje 
podjetij in •terenski predstavniki sekcije, ki so .izmed dveh osvojili predlog za eskurzijo 
v goriško-bov.ško-gor.enjSiki predel. Izdelava osnutlka pro.grauna in celotna organizacija 
ekskurzije, za ka·tero je vladalo na terenu veliko zanimanje, je bila poverjena 4 članom 
upravnega odbora. Obenem pa se je pojavilo vprašanje, ali se bodo ekskurzije lahko 
udcldili tudi nečlani DIT, med njimi predvsem uslužbenci in usluž•benke goz·darstva in 

lesne .industrij,e v postojnskem okraju. Vseh udeležencev ekskurzije je 1bilo 103, od česar 
je odpa-dlo 46 tovarišev na upravo za goz.da-rstv<l, 46 na gozdno gospodarstvo in IJ na 
lesnoi111dustrijska podjetja; članov je b.iLo 70, nečlanov .33. 

Ekskurzija je trajala tri dni, o.d 19. ,do 2l. avgusta 1954. Najprej so si udeleženci 
ogledali 15-letni topolov nasad na Lijaku pri Goric.i. Poleg ostalega je s tem v zvezi 
teklo razpravljanje o pomenu gojitve topolov pri nas z ozirom na veliko pomanjkanje 
-drobnih ·sortimentov lesa iglavcev ter na velik prirastek lesne mase in na f.inančni učinek, 
o mo~nosti medsebojne povezave -kmetijskega in gozdarskega gospodarjenja, kako bomo 
gc.jili topole, da bomo dosegli za-želeni uspeh, o rastiščih kanadsk,ih ali bolje rečeno 

cvroameri.ških topolov. Po domnevah je izostal u·speh pri tem nas·adu ·zaradi pregostega 
sajenja v razdaljah :>X 4 m in 4 X 5 m. Poleg tega pri reguliranju hudourniškega Lijaka 
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ni lo> ila obnovljena ob sto ječa ·drenaža. kar je poveča.! o zamočvirjenost terena. Iz prakse pa 
vemo, .da sadike kanadskega topo1a ne prenašajo visoke talne vode in zamočvirjenih tal. 

Sledil je ogled eksot, ·čiščenj in .red-čcnj raznih . vrst drevja, predvsem domačega 

kostru1ja in hrasta v gozdu Panovec. lng. Marjan Sebenik je opisal z;godovino Panovca. 
in škodo. k4 sta jo p·ovzročili obe svetovni vojni. Na·to je ekskurzija kren ~la v tovarno 
pohištva v Novi Gorici. Tu sm.o se seznanili z načinom dela na · tekočem traku. Delo se 
opravlja \'ebnoma v akordu. Največjo 'Pozornost zasluži odpremni oddelek, zlasti pri
prav.Jjanje za izvoz v inozemstvo. Med udeleženci je ·bilo precej logarjev, ki so govoPili: 
»Tukaj vidimo, ·kako se vsak košček lesa koristno porabi. Torej le ne pišemo zaman po 
naših listih in ne govorimo zama1.. po naŠ·ih konferencah o varčeva·mju z lesom«. Tovarna 
ima :SVOjo g·odho na piJ1ala in pevs-ki zbor, ki je kupcem pohištva iz inozemstva priredil 
večemi koncer-t . Prav tako skrbi vodstvo tovarne ·!udi za razvedrilo svojih delavcev in 
us lužhencev. 

Po kratkem ·odmoru je sledilo kosilo. katerega nam je za skromno odškodnino pri
pravila tovarna pohištva, nato pa smo kreu_ili v Soško dolino proti Mostu na. Soči, Tolminu 
in Kobaridu do tako imenovanega kraja. Pod Poiovnikom, na levem bre-gu Soče med 
vasema Srpenica in Trnovo. Tu so večja mdišča, na katerih so pred nekaj leti po!skušali 
po-gozdovanje ·s setvi jo pajesena. Uspeh setve ni bil zadovolj-iv in bi b.ilo bolje Ulporab
ljati pri po.g·ozdovanju -takšnih površin močne sadi.ke. Sicer pa je tudi lega za pajesen 
tukaj prehladna. Spotoma smo si pri Bovcu ogle.da1i šc vzo.rno oskrbovana drevesnico 
Sekcije za pogozdovanj.e in melioracijo krasa. 

Na.slednjega .dne se je ekskurzija podala iz Bovca pr·o·ti vasema Soča in Trenta, kjer 
smo si o.gledali a1pinet »Julia,na<<. Na poti pr•o·bi Vršiču smo se seznanili ~e z gojenjem 
sadik v gozdni drevesnici pod Mojs-trovko, dalje s problemom ·pa•Še, krčenja smrekovih in 
macesnovih kultur, škode v gozd·ovih, ki so jo povzročili snežni plazovi pozimi 1950/51, 
z na-činom spravila lesa v teh gozdovih, z važ·no vlogo žičnic v gozdarstvu ter z njenimi 
dobrimi in slabimi stranmi. Razprava se je v glavnem osredotoČila na kvarni vpliv paše 
na gozdarstvo v Gornji Soški .dolini. Ves ča-s pa smo uživali tudi krasen razgled na 
gorske velikane od T.rrg.Java preko Ra.zorja, Prisojnika, Mojstrovke do Ja~ovca. 

·Potovanje se je nadaljevalo proti Kranjski gori •ter p-o kratkem okrepčilo in počitku 
naprej do hudournika Belca. Tam nam je tov. ing. Jurij Hočevar, predsedni.k g·orenjske 
sekcije DIT, po kratkem uvodu razložil vzroke divjanja tega hudourntka .. Eden glavnih. 
povzročiteljev .te.ga je hi1a zgraditev žage ob pot-oku Belca z vehko večjo kapaciteto od 
njenega naravnega gozdne-ga zaledja. Začela se je fezmenia sečnja, ·ki je povzročila, da 
so naravne razdiraLne sile ruši1e in odplavljale v ·dolino vedno večje količine gru5ča in 
kamenja. Nato je· tov. ill!g. Justin,, zastqpni·k podjetja za urejanje hudournikov v Ljub
ljani, poudaril pomen utrjeva·nja hudourniških bokov, ter vlogo prečnih pregrad, s č]mer 
se zmanj~uje hitrost vodnega toka. V teku je pogozdovanje •teh terenov, potem ko jih 
najprej umirijo .z ·živimi im. mrtv~m i vrhovimi :prepleti. Ob zaključku nam je prikazal 
tov. Fajdiga, terenski usluŽJbenec Instituta za gozdarstvo in lesno industrijo, .še pomeri 
raznih vrst trave za utrjevanje gib1jivega terena in razložil način nabiranja njihovega: 
semena, nadalje gojitev najprimemejših sadik v drevesnicah v lončktb brez dna ozir·oma 
v lesenih škat1ah. Se bo.Ije je uporabljati lončke, ki so iz·delani iz odpadnih kosov 
furnirja. 

Ekskur.z.ija je nato ·kr.enila proti Jesenicam in si ·og~edala akumulacijski 'ba.zen hidro
elektrarne v Mostah pri 2irovnici. Temu je sledil ogled našega najlepšega turističnega 

kraja Bleda. Naslednjega dne. pa smo po udobnem prenočevanju v hotelih ob Bohinjskem 
jezeru posvetili vso pozornost lepim bohinjskim naravnim kraso·tam in slapu Savice. 
Nato smo si v .Jesnoindustrij.skem obratu v Bohinjski Bistri.ci ogledali proizvodnjo lesne 
volne, po končani razlagj tov. ing. Juri ja Hočevar ja in živahnem vsestranskem razprav-
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ljanju udeležencev ekskurzij,e .pa smo se odpeljali po novo zgrajeni gorski cesti proti 
Jelovici do oddelka 3 gozdne uprave Bohinjska B'istrica. Te gozdove sestavljajo v glavnem 
smreka, bukev in jelka. V preteklosti so ·tu zaradi zavarovanja pred pasečo se .z1vmo vse 

sadike zakoličevali, česar danes ne delajo več. Od prvotnega pogozdovanja samo s sadi
kami iglavcev prehajajo tudi k saditvi 2 'd-o 3 leta starih sadik listavcev, vzgojenih v 
drevesnicah in k zasajanju semenk iz naravnega pomladka. Smreka bo še v bodoče ostala. 
vodilna oziroma glavn•a drevesna vrsta teh .sestojev. Za setev v drevesnicah so začeh tudi 
z na·hiranjem_ ·semena v tamkajšnjih sestoji!L Podali smo se v notranjost oddelka 3 in si 
ogledali nf!Čin vzornega sodobnega čiščenja smrekove kul-ture s primešanim naravnim 

Udeležemci ekskul;'z.ije na Rovtarici 

pbmladkom bu.kve, jelke, gors·kega javora in j.etebi.ke. Odstranili so pred vsem koša.ta 
bukova drevesa in posam.ez•po tenko letov je, ki je bilo zra~lo i'z panjev, ter odža,gc.'i veje 
rastočih koša1:ih dreves, ki {)V irajo rast l~pšemu ·drevju. Dobili smo vtis, da je ta oddelek 
prvi p.ri nas, ·ki je očiš-Čen po •bioloških w:~ačeuh . Zato so vsi udeleženci ekskurzije zelo 
pazljivo poslušali razlaganje tov. ing. Hočevarja o načinu gojitve gozdov ter o pomenu 
žičnice v preteklosti in sedanj,o·sti. 

Nato smo se odpeljali do Rovtarice (nadm.orska višin.a 1100 m) in nada jevali svojo 
pot peš do kraja Jezerca, kjer je na.kladalna pos-taja žičnice. Tu smo zaključili strokovni 
del ~kskurzije in se poslovili od gorenjskih stanovskih tovarišev. Krenili smo proti vasi 
češnjici v Selška dolino, v Skofjo Loko in Ljubljan-o ter prispeli po p.r::.dvidenem pro
gramu v Postojno. 

Vsem, ki so na katerikoli nač un ·pomagali pri organizaciji ali s ;<;trokovnimi preda
vanji ali z denarn imi sredstvi, predvsem OLO Postojna, GG Postojna, LIP Postojna, 
tovarni pohi.štva Nova Gorica, GG Most na Soči, GG Bled ter obema avtoprevozniš.kima 
podjetjema v Gorici in Ilirski Bistrici, ki so prispevali, da je bila ekskurzija v celoti 
uspešuo izv.edena, se prav lepo zahvaljujemo. Postojnska sekcija DIT GLI 
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OSNOVE ZA USPEH DRU$TVENEGA DBLA 

Uspeh društvenega dela zavi·si od mnogih činitdjev. Me.d drugim je velike posredne 

važnosti vpliv dn.1štvcnc .dejavnosti na strokovno in gospodarsko· usmerjanje, neposredno 
pa vplivaj.a na drušotvcno .delo pravilna metoda dela, ~ktivnost članov in · konisti, ki jih 
ti imajo od društva v strokovnem, moralnem in tudi materialnem po:gledu:-

Glede strokovnega vpliva je zelo va.žno, da društvo sodeluje in soodloča pri ·stro
kovnih, prosvetnih in gospodarslGih forumih, .kadar rešujejo strokovna iJl gospodarska 

vprašanja .določenih področij. Sodelovanje članov J11·0ra obsegati ·delo v strokovnih ko

misijah, na ·debatnih ses.tankih itd., kjer se odloča ali obdelujejo predlogi in osnutki 

ter nakazuje smer določenih ·stroko.vnih in gos.podarskih 'Ukrepov. Zato je va.žno, da 

strokovni in gospodarski oblastni O·Pgani v.ključujejo predstavnike društva v takšne 

komisij,e. Nadalje bi bilo potrebno, da je .društvo pravočasno obveščeno· o gospodar.skih 

smernicah, da bi jih mogli člani pravo'Časno in temeljito prouč1iti •ter pravilno uravnati 

llvoje delo in stavljati ustrezne predloge. 

DIT gozdarstva in l.csne industrije si je -delno .že prido.hil vp.Hv v str~k·ovnem po1gledu, 

vendar bo tu<li tu potrebno .še mnog·o a:kti~nega dela. · in p.rizadeva·nja s strani vsega 
(:]anstva. Tako bo nujno •treba rditi vprašanje ·O neposrednem sood·ločanju društva v 

okviru strokovnosti in gospodarstva. če ·želimo, da hi sodelovalo pri napre·d·ku gospodar
-;tva čim večje š-tevilo ·strokovnjakov, potem se mora po.globiti vpliv društva. Aktivnost 

članov pojema, ·če ni občutiti vpliva dr-uštva pri reševanju odločilnih gos.podarskiih in 

strokovnih nalog. Društvo pa čestokra·t nima o.dločilnega pomena pri reševanju odločilnih 

vprašanj. temveč le delno podrejeno vlogo, kar ni v :Skladu z njegovimi· nalogami, 

O .delovnih oblikah društva se je že dosti govo·rilo in pisalo, žal pa pr{lvilnim obli

kam nje.govega dela ne posvečamo dov·olj pozornosti. V splošnem hi morali uporabljati 

takšne oblike. ki bi omogočale vsakemu članu sjstema.tično ·delo. Te oblike bi morale 

obsega;ti sodelovanje na širših .debaJtnih •sestankih, v -raznih kornisija·h ·ter individualno 

reševanje določenih nalo-g. •Pri v(sem tem pa j.e va..žna ;real:izacija sprejetilh sklepov. Iz do

sedanjega društvenega dela moremo spoznati, da večji del društvene dejavnosti temelji 

še vodno samo na delu posameznih ·Članov. Vsled premajhne aktivnos·tj ostalega članstva 

pa prav mnog.okra·t propadajo lepi in koristni predlogi. 

Društv . .u je v veliki meri uspelo vključ,ioti precej ·Članov v širša ·strokovna posvetovanja 

in debatne ·sestanke. Glede dela v .komi·sijah pa moramo pripomniti, da večina komisij' 

ne dda zad·o·volj:ivo. Tudi individualno delo č~anov v splošnem ni. bilo uspešno, če 

izvzamemo nekatere častne izjeme. Glede na delne neuspehe v metodi ·dda bo potre'bna 
preusmeritev. Da bi bilo delo v komisijah smotrno, bi bilo potre:h11o ponm•n<J proučiti 

vrste komisij in sestav .njihovega .člans-tva •ter določiti komisijam naloge, ker je sicer 

njihovo deJ.o manj uspešno. Največ strokovne in d.ruštvene zavesti terja individualno delo 

pri rea.li:z.aciji neke določene naloge. Reči moremo, da je ta metoda uspešna v toliko, v 

kolikor je posamezni strokovnjak, bodi.s,i s .širše·ga ali ·osebnega strokovnega gledišča, 

zainteresiran pri izvedbi naloge. V okviru društvenega .dela je važ.na tudi evid~nca ude

ležbe članov pri reševanju društ venih in s·tr.okovnih nalog. Voditi pa •bi bilo treba tudi 

evidenco nacl .delom komisij. 

V zelo veliki me.ri pa je odvisen us.peh društvenega dela od aktivnosti članov. Mnoga 

opa<žanja .kažejo, da je v sekcijah ·povprečna aktivnost v.išja kot v Ljubljani. V odboru 

j'e aktivnost ne'katerih članov izre-dna ·in bi mora.la biti vz·podbudcn zgled ostalim. Neka

teri odbomi.ki pa so delno pasivni .in }Hemalo store za ugled drct!Š'tva. 

Ing. Miloš S 1 o. vn i k 
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·~ 
PRISPEVEK K VPRAšANJU OPTIMALNE GOSTOTE 

CESTNEGA OMREžJA -

I-ng. Oleg V rta č n i k (B.led) 

Intenzivnost go'S!podarjenja z go.zdovi in integralnost izkoriščanja lesne tvarine 
je predvsem odv-isna od dosto•;pnosti goz-dnih povr~in, torej od gostote komuni
kacijskega omre·žja. 

Pravimo, d.a je treba naše gozdove »Odpreti«. Vendar še ni postavljena jasna 
meja med odprtim in neodprtim gozdom. Zato moramo pred izdelavo perspek
tivnega plana za komunikacijsko omrežje vsaj grobo do]očiti, kako gosto naj 
bi bilo. 

Do sedaj je bilo podanih že več kriterijev in številk o pojmu odprtosti gozda. 
Eksperti FAO, ki so sestavljali evropski lO-letni -plan gozdarstva, so postavili 

· sledeče norme: 
Sto ha gozda mora imeti: 

na ravnem terenu 
na zmerno nagnjenem 
na strmem terenu 

6,5 km cest, 
3,5 km cest in 
2 km ces.t. 

Dr. A. Huber, ekspert FAO, ki je obiskal Slovenijo, predvideva za naše 
razmere optimalno medsebojno razdaljo cest po 400 m, kar ·znese 2,5 km ceste na 
100 ha. Med našimi -praktiki je rauširjeno mnenje, da je gozd odprt tedaj, kadar 
je v njem možno prebiralno gospodarjenje in kadar se s čiščenjem in redčenjem 
prid0bljeni material lahko vnovči. Drugi pa pravijo, da je gozd odprt tedaj, kadar 
je možen izvoz lesa v vsakem letnem času. Vsi ti kriteriji so več ali manj namiš
ljeni in jih brez vsakršne analize ne moremo akceptirati. 

Postavljena je tudi fon-pula za -optimalno medsebojno razdaljo gozdnih cest, 
katero je razložil prof. ing. Klemenčič na predavanjih, ki so bila v okviru DIT. 
Vendar.sta v njej upoštevana samo dva faktorja: stroški gradnje in vzdrževanja 
ter stroški trans-porta. Mnenja sem, da ta dva -Činitelja ne moreta: biti edina mero
daj.na, ker je ena najvažnej.ših nalog •go-zdnega in lesnega go,spodarstva, zlasli v 
sedanjem času, dvigniti prirastek in do maksimuma izkoristiti razpoložljivo lesno 
tvarino. Z dr9--girni besedami: cestno omrežje gradimo predvsem zato, da bi omo
gočili intenzivnejše in racionalnejše gospodarjenje. · 

Osnovni činitelji, ki naj bi odločali o gostoti cestnega omrežja in ki bod.o v 
tej študiji upoštevani, so s.ledeč1: 

·a) stroški. spravila, 
b) stroški ceste, 
c) izguba gozdnih površin, 
cl) .po-večanje kvalitetnega prirastka in veeJe i-zkoriščanje lesne mase. 
Nekateri med temi činitelji so težko določljivi, vendar jih bomo skušali čim 

realneje ugotoviti oziroma preceniti. 
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a) Stroški spravila 
Stroški spravila so sestavljeni iz dveh komponent: l. iz stalnega stroška 

nakladanja in razkladanja in 2. iz prevoznega stroška, ki je funkcija spravilne 
razdalje. Splošna formula za stroške spravila je torej 

s1=c.+f(d). 

Za naše potrebe je dovolj točno, če smatramo, da je enačba stroškov za spravilo 
enačba premice 

s,=('+ d. v. 

v kateri j·e s1 : strošek spravila za 1m·', c: stalni stroše.k nakla.danja in razkladanja, 
d: spravilna razdalja v m1 in v: strošek prevoza enega plm na 1m razdalje. 

'Dejansko enačba spravilnih stroškov ni premica, temveč rahlo konkavno 
upognjena krivulja, katera pa vsled pomanjkanja podatkov za o.bravnavano pod
ročje še ni točno določena. 

Povprečna spravilna razdalja je odvisna od razporeda lesnih mas, medsebojne' 
razdalje cest in ~.onfiguracije oziroma nagnjenosti terena. Predpostavimo, da je 
lesna masa enolično razporejena po celi površini, razdalja cest je neznanka. ki 
jo želimo v tej razpravi določiti, od konfiguracije oziroma nagnjenosti terena 
pa je odvi-sno, ali se bo les dovažal na cesto z ene ali z obeh strani. Opraviti 
imamo torej z dvema možnostima: 

Pr vi primer. Les dovažamo na cesto z ene strani. Med5ebojno razdaljo 
cest označimo s črko x, težišče lesnih mas pa ,s črko T. Pravoko~na ra~dalja težiš·ča 

do ceste je ~, vendar je ne moremo sma.trati za povprečno spravilno razdaljo, 

ker poteka spravilo v nagnjenem terenu pod določenim kotom na os ceste, poleg 
tega pa ga ne opravljamo v ravni črti, temveč tako kot to narekuje zemljišče. Zato 
je upravičeno, če računamo, da spravljamo les na cesto pod kotom 45°. V tem 
primeru je 

d =x tl2 =x. 1,414 
2 2 

Drugi primer. Les dovažamo na cesto z obeh strani. Če upoštevamo, 
da tudi tu spravljamo· les na cesto pod kotom 45 1

\ tedaj znaša povprečna spravilna 
razdalja 

d =x v2 =x. 1,414 
4 4 

Stroški spravila so torej v prv·em primeru 

1 x. 1,41.4 Il· 3 S1 = C 1 --
2
--- ·V (lU, Dl 

v drugem primeru pa: 
- . ---

x. 1,414 . ' 
c + . 'c 1 eh n ' lll3 

4 1 

b) Stroški ceste 
Pod tem pojmom je razumeti stroške amortizacije 1 obresti na osnovna sredstva, 

vzdrževanj·e ter v nekaterih primerih tudi povečanje stroškov (kamionskega) 
prevoza. 
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Ker smo stroške spravila izrazili za enoto mere, moramo tudi stroške ceste 
izraziti glede na količino lesa, ki rbo letno spravlj·en do ceste. 

Neznanka, ki jQ želimo na temelju v:seh navedenih. čin.iteljev dobiti, je ;x:: 

razmak cest. Zato je najbolj ptimerno,. če si. vzamemo za osnovo l ha gozdne 
površine. 

Pri razmaku cest za x m znaša dolžina ceste na 1 ha 1 0·
000 

m 
x 

stroški gradnje pa 

če pomeni g .strošek .gradnje na 1 m1
. Z letno tangento amortizacije, obrestmi na 

osnovna sredstva in vzdrževanjem računamo najlažje, č~ jih izrazimo v odstotku 
do stroškov gradnje. Ako ta odstotek označimo s črko p, potem znaša letna 
tangenta stroškov ceste 

1 w.ooo 1' h s2 = - --- · 0,0 p · g ( lll/ a 
x 

ali: 
~o.ooo o,o P . g ·li r· ... 

Sro = --- · - ---. ( tll/Jll"' 
~ ~ x lvi . 

Pri tem pomeni M količino lesa v om 3, ki ga spravimo letn·o iz enega ha gozda 
na cesto. 

(J 

~ 
VI 
>.oj .., 

Prvi primer: Les do vab mo na cesto 
z ene strani 

1 

1 
/~ 

"" 
1 

1 !iL 

"" 
1 • 
1 / 

/ 
~ 

/ 
t-
." ... 
"" 
~ 

1 /? 1 

l 
/..,., 

Drugi primer: Les dovažamo na 
cesto z obeh strani 

V nekaterih slučajih pride pri stroških ceste v poštev tudi ~povečanje .pre
voznih stroškov. Ti stroški se ne morejo v splošnem izraziti kot funkcija x in jih 
Je treba posebej določiti za vsak konkretni .primer. 

Kjer 01bstoja že osnovno ogrodje .komunikacijskega omrežja irt kjer je treba 
zgraditi paralele k obstoječim cestam, se prevozni stroški. praktično ne povečajo. 
Zato jih zaenkrat tudi ne bomo jemali v račun. 

Izredne važnosti je za nas vrednost p. Po >>Začasni odločbi o stopnjah amor
tizacije osnovnih sredstev gospodarskih organizacij« .(Uradni list FLRJ ~t. 52/1953 
i:Q. št. 57 /1954) znaša za gozdne ceste stopnja amortizacije za odpis oziroma nado- . 
mestilo 6%, za investicijsko vzdrževanje l%, skupno 7%, za ostale ceste pa 1% 
za odpi<S, za investicijsko vzdrževanje 1%, celotna amortizacija torej 2%. Gozdne 
ceste bi .se morale torej amortizirati v 16,6 letih, vse ostale ceste pa v 100 letih. 

V se kaže, da so imeli sestavljalci »Začasne odločbe« pred očmi le začasne 
gozdne ceste, ki služijo ekstenzivnemu izkoriščanju gozdov. Taka cesta je v uporabi 
samo toliko časa, dokler ni ves les posekan in odpeljan, nato -pa se 100 le~ ne 
vračamo več na dotično področje. 

99 



Za investicijsko vzdrževanje je v obeh primerih določen 1% od vrednosti ·Ceste. 
Obresti na osnovna sredstva se .plab1jejo v višini 6% na neodpisano vrednost 

osnovnega sredstva {Ur. list FLRj št. 56/.195~: Zvezni družbe!li plan za leto 1955, 
poglavje XIJI.). Njihova vrednost pada m s1cer znaša: 

l. leto Ol = G. 0,06 
2. leto O ~ = (G- O,Or G). 0,06 = G. 0,06 (1- O,Or) 
3. leto o:·= (G- 2. O,Or G) . 0,06 = G. 0,06 '(1- 2. O,Or) 
n. leto Ou = (G- (n- l) . O,Or G). 0,06 = G. 0,06 ( 1 - [n- 1] . O,Or) 
Očividno je to aritmetično zaporedje, pri katerem je diferenca med sosed-

njimi členi d =- O,Or; r = stopnja amortizacije. 
Ker želimo izvedeti za povprečno letno vrednost, ki je bila i?:dana za obresti 

na osnovna sredstva, moramo najprej določiti vsoto vseh obresti, ki so bile izdane 
v n letih: 

L = a.1 + ~ n =G. 0 06 1 + (1-(n-1) · O,Or) . n 
2 , 2 

K . 100 . 
er Je n = r, Je 

2": = G . O 06 100 + r 
' 2 r 

V primeru, kadar je r = 6, se na račun obre5ti na o-snovna sredstva izplača 
tekom amortizacijske dobe 0,53 G, za r = 1 pa .3,03 G. 

V prvem primeru je amortizacijska doba 

n = 
100 

= 16 66 6 , 

v drugem pa 
100 

n = -
1
- = 100 let. 

Zanima na:s :pov1prečna letna tangenta, izražena v odstotku na osnovno vred
nost. Ta znaša 

Pri prvem primeru znaša odstotek 

L. too 
---n:c; 

0.53 · G · too= _ 180 . 
16,66 · G >, 10 

pri drugem <primeru pa 
3, 03 · G · 100 = 

3 0
_01 

LOO · G ' Y '
0 

Sku~ni odstotek p znaša pri 

r = 6 r = 1 

o~~ 6% odpis 1% 
invest. vzdrževanje 1% invest vzdrževanje 1% 
o·bresti na osnovna sredstva 3,18% obresti na osnovna sredstva 3,03% 
redno vzdrževanje 1~{, redno vzdrževanj_e 1% 

------

p = 11,18% p = 6,03% 

Ker gre ·pri nas za trajne gozdno komunikacijske obj.ekte, ki služijo inten
zivnemu gospodarjenju, bomo računali s p = 6,03% ali okroglo 6%. 

Zanimivo je, da v ~vici, ki je kapitalistična dežela, računajo sp= 4%. 
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c) Izguba gozdnih površin 
10.000 Ker znaša dolžina ceste na 1 ha -~--m, znaša izgubljena površina 

x 

10.000 ., 
--·am~. x . 

pn čemer predstavlja a pov1pre~no širino cestnega telesa v rn. 
Izguba letnega ,prirastka zna.ša torej 

C je povprečna gozdna taksa, z povprečni prirastek v m~. 
Po l m:l lesa, prepeljanega na cesto pa znaša 

1 
a ·z· C 1 

sJ = X-M dinim3 

Prvi trije činitelji so, kot vidimo, ve,č ali manj točno določljivi. Skupna vsota 
vseh stroškov znaša za enostranski dotok lesa na cesto: 

S'= S1 + S2 + Ss 

S'_ c +x· 1,414 . v __L. 10.000 . f__:_O,Op + a. z·C 
- 2 1 x M x · J'I'l 

Ti skupni stroški so najmanjši, kadar je ~prvi odvod- enak ničli. 

cl S' _ 1,414 . 10.000 g · o~op a ·_z· C _ 
0 ----v--~---···-------

d x 2 lvi · x 2 _M · x~ 

0 
~07 _ _ 1 OO g · p _ a · z~ = 

0 ,t ·v M-x~ M·x2 

100 g · p + a · z · C _ 
j'vf. xz . = O,?Ot v 

x -= v 1 OO g · p + a · z · C 
. 0,707 :M ·Y 

Za triglavsko gozdno-gospodarsko področje bi veljale sledeče aproksirnativne 
- vrednosti: g za 3m široko cesto 5500 din; a za 3m široko cesto 6 m; z je v 

gospodarskih gozdovih 4 m3Jha; C je 2835 din; M je 3 m:l/ha; v je 0,-22 dinjm1 . 

x= v 3,300.000 + 6?.240 =v· 3.36? 240.000 = 

- 1 0,46662 1 46•6,62 

= t/ 7,.225.000 ·= 2690 m za dovoz na cesto z ene strani, ali 

x = V 14,450.00·0 """"" 3805 m za dovoz na cesto z obeh strani. 

d) Povečanje prirastka in večje izk~riščanje lesne mase 
Razumljivo je, da se z gostim cestnim omrežjem intenzivira tudi gospodar

jenje. Od gospodarjenja s celimi kompleksi prehajamo h go-Sipodarjenju s posa
meznimi sestoji in skupinami dreves. Brez dvom"a se samo na ta način dviga kvan
titetni in kvalitetni prirastek. · 
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Dovolj dokazov je, 
1
posebno" ~1a triglavskem :?"oz~nogospoda.rske~"po.~ročju,. da 

moremo z o-ostim cestnim ororezJem znatno povtsah odstotek tzkonscanJa. SaJ se 
je na naše~1 področju pričelo v bližini cest izkoriščanje lesa do 3 cm debeline. 
Poleg tega se znižujejo proizvodni stro.ški . goj,enja, varstva in nege gozdov. 

čeprav so nam vsa ta .dejstva ja.sna in želimo prav zaradi tega imeti čim 
gostejšo komunikacijsko mrežo, moremo te koristi s številkami le teŽiko izraziti, 
še težje pa jih lahko prikažemo kot funkcijo medsebojne razdalj ·e cest (x), kot smo 
to storili pri prvih treh činiteljih. 

Moremo samo trditi, da so te koristi do določene meje večje pri manjšem 
x-u in manjše pri večjem x-u ·in predp()stavljamo, da ~e lahko izra.zijo s koefici-

K k' . K k entom - , Jer JC · ronstanta. 
x:_ 

Torej bi četrti činitelj vplival kot negativni strošek 

K 
S-t=- x din, ha 

Ke- smo ga izrazili za 1 ha, moramo tudi prve tri stroške izraziti za l ha. 

S= lvi (c + ~1,414 . v)+ 10.00Q__g · O,Op + ~~~ _ ~-
2 x x x 

Prva derivacija: . 

d S _ 
0 

_
0

_ l\·r . J oo · g · p a · z · C + K 
0 dx- ,t tl'J.v- xz _x_z_ xz= 

1 OO · g · p + .a · z · C -K 
---=----"---'------=--- -- = 0,7.0? M v x z 

X= l~g·p~~-,_z. C-K 
Y- O,tO(Kv 

x = ] f 100 · g · p + a · z · C - K 
v---=-~0,-3~5-3)~--~N~{-v _ __ __ 

za dovoz z ene strani ceste, ali 

za dovoz na cesto z obeh strani. 

Ker konstante K ne moremo določiti, se vprašamo, kolikšne bi morale biti 
~wristi s·!' da .bi x znašal 250, 500, 7 50, l 000, 1250 in 1500 rn. 

Iz gornje formule za dovoz na cesto z ene strani izhaja, da j.e 

K= 100 · g · p + a ·z· C- x 2 
· 0,707 Mv; 

torej za triglavsko gozdno-g·ospodarsko področje 

K = 3,367.240- 0,46662 x 2 

K , 3,367.240- 0.,46662 x 2 

S,t = - X = r- . - X 

V diagramu št. 1 so grafično predočene koristi s,~~ ki s.o izračunane za prej ome
njene vrednosti x. če bi torej hoteli ekonomsko utemeljiti raz-daljo cest x = 500 m, 
bi morali znašati vrednost povečanega prirastka, večje izkoriščanje razpoložljivega 
lesa in prihranki na gojitvenih stroških 65oo· din za 1 ha. Na ta način bi zado
stili zahtevi po 2 km cest na 1 OO ha. številka 650.0 din za 1 ha pa ni tako visoka, 
da bi ne bila dosegljiva že v bližnji bodočnosti. 
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Diagram l. 

Naše sedanje možnosti .so sledeče: po oceni taksatorjev ostane v gospodarskih 
gozdovih triglavskega gozdno-gospodarskega področja letno neizkoriščene 0,5 m3 

netto mase s premerom nad 7 cm in 0,5 m3 netto mase s premerom od 3 do 7 cm. 
Skupno vrednost neizkoriščene lesne mase in vseh prihrankov cenimo pri sedanjih 
razmerah na 3000 din za 1 ha. Po vsem tem bi morala razdalja cest pri sedanjem 
stanju prirastka znašati: pri dovozu na cesto z ene strani x = 1000 m in pri dovozu 
na cesto z obeh strani x = 1414 m. 

Uporabljeno slovstvo 

l. Ing. S. Flogl: Sumska prometna sredstva. Zagreb, 19'39. 
2. Ing. N. Lovrič: Srednja da1jina i ob .račun troškova transporta. šumarski list 19.)4/ 7. 
3. Ing. E. Soom: )i.ickaufwand und Wegabstand, Zurich., 1950. 
4. Dr. it)-g. R. B~n1c: Ekonomska vehčina odjeta. Sumarski list, 1954/4. 
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ŠKODA, KI JO POVZROOA V GOZDOVIH JELENJAD 
Ing. Franjo Ju r ha r (Kranj) 

Ze dalj časa govorimo o .škodi, ki jo pov·zroča jelenjad v gozdovih Kokršk~ 
doline in pod Košuto nad Tržičem. O tem pro:blemu je že pred časom razpravljal 
delavski svet Gozdr:ega gospodarstva Kranj, v čigar območje spada pretežni del 
po~kodovanih gozdov. Skupščina okraja Kranj je na predlog Sveta za gospo
d.ar.stvo v družbenem planu za leto 1954 sprejela sklep: )) ... da se izvršijo ukrepi 
za zavarovanje gozdov pred škodo po jelenjadi«. Društvo inženirjev in tehnikov 
gozdarstva in lesne industrije, sekcija Kranj, je imenovala .posebno delovno ko
misijo, ki naj natančneje prouči vprašanje škode. 

·Potrebno je poudariti, da ne gre za problem, ki bi bil tipičen samo za nave
deno območje. Vprašanje škode, ki jo povzroča jelenjad, je mnogo širšega po
mena in je pereče tudi drugje, n. pr. v sosednji Avstriji, Nemčiji, češki, švici , 
švedski in še v drugih deželah. Mednarodna organizacija FAO je na za.sedanju 
v Rimu leta 1953 s .posebnim poudarkom opozorila na veliko škodo, k~ jo povzroča 
previsok stalež jelenjadi v posameznih državah in vsem članicam FAO nujno pri
poroča, naj gojijo divjad samo v taki meri, da ne bo v škodo gozdarstvu in 
drugim gos:podarskirn panogam. 

Na Gorenjskem se je jelenjad gojila že pred vQjno v dveh visokogorskih 
loviščih: v Kokr~i dolini ter v bivših graščinskih gozdovih pod Košuta nad 
Tržičem QPuterhof). V Kokrški dolini, na območju katastrskih občin Kokra in 
Spodnje Jezersko, je tedanji zakupnik Vetter naselil jelenjad v letih 1891-1.893. 
Lovišče je bilo v letih 1.936 in 1937 ograjeno v površini okrog 1800 ha gozda. 
Med vojno je O'bor deloma razpadel oziroma bil podrt, tako da se je jelenjad 
razširil~ navzgor v gozdove Zgornjega Jezerskega, še bolj pa· navzdol na južna 
pobočja Storžiča in Možjance·. Ograja je bita po voj·ni delno obnovljena. Naj
večja gospodarska škoda, povzročena po jelenjadi, je nastala v gozdovih Zg. 
Kokre in na, Spodnjem Jezerskem na površini, ki je bila nekoč ograjena. 

V revirju pod .Košuta (Puterhof) je takratni lastnik graščine Julij Born na
selil jelenjad v letih 1891-1894. Jelenjad je nabavljal večkrat iz Poljskega 
in Ogrskega .pa tudi va:piti jelenja·d ameriškega porekla. Zato je tukajšnja jelen
ja·d .po telesu in rogovju močnejša od alpske jelenjadi. Vapiti jeleni se niso 
obnesli in so •Se v strminah v·ečinoma pobiti. Bivši lastnik je lovišče ogradil, tako 
da je obor obsegal 2764 ha površine. Do leta 1905/1907, ko je dr. Guttenberg 
izdeloval gospodarski načrt za graščinske gozdove, se j,e jelenjad že tako raz
množila, da je zara·di ogroženih kultur in go,zdov sploh predlagal, da se stalež 
jelenjadi zmanjša od 350 na 80 do 100 kosov, kar bi bilo znosna za gozdove. 
Ograja j;e bila med zadnjo vojno deloma podrta, vendar so jo v zadnjih letih 
obnovili. Skoda, ki jo je jelenjad v tem o.boru napravila siceT ne dosega obsega 
škode v Kokrški dolini, vendar .pa že davno presega ono mero, ki bi jo intenzivno 
gozdno gospodarstvo še moglo prenesti. 

Kako se škoda po·javlja? 

] elenj ad objeda v:ršičke mladih drevesc, predvsem jelko, .bukev, javor in 
jesen, medtem ko smreko v manjši meri. V gozdovih. kjer poteka gospodarjenje 
na oplodni način in so bili na primer zaradi naravne obnove že pred 15 in več 
leti izvršeni svetloseki, ni nikjer videti mlaja jelke in bukve, ker je bil ves ogrizen. 
če pa obgrizena drevesca obstanejo, kažejo le grmičasto pridikavo obliko brez 
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vsake gospodank~:: vrednosti. Pri prevelikem staležu jelenjadi je naravna po
gozditev brezuspešna. DQiba naravne pomladitve se brez upanja na uspeh podalj
šuje; proizvodnost zemljišča p~ ostaja neizkoriščena. 

Nadaljnjo škodo povzroča jelen drevju tudi z rogovjem; kadar ga .drgne in 
čisti ali z njim udarja ·PO drevju. Mah ·si gnli z rogovja najraje na mladih, 
kaJ(ih 15 cm debelih drevesih. Drevju o.drgne lubje tudi nad dva metra visoko. 
Izbit·a vedno le sveža drevesca in mu najbolj prijajo iglavci, ki imajo mnogo 
smole in dišeči les. Ko si je jelen odrgnil rogovje od mahu, kvari drevje še 
naprej, ker si rogovje barva, ga či.sti in gladi, da se sveti. Pri tem obdduje 
drevje z vso silo. Zlasti jezno bije z ro,govjem v času parjenja. 

J. slika. Smrekov gozd v Kokrški dolini. Poškodbe, ki jih napravi jelenjad z objedanjcw 
lubja. 

Najbolj vidno škodo pa povzr·oča jelenjad z glodanjem ali lupljenjem lubja 
stoječega drevja. Rastlinstvo, zlasti zelišča, trave, razno grmovje in plodovi 
nudijo jelenjadi v času vegetacije hrano, ki je potrebna za njihov normalni razvoj. 
Neobhodno potrebujej·o fosfor. apno, razne soli, sladkor in vegetacijsko vodo. 
V ča:su mirovanja vegetacije, ·ko .leži vse pod snego.m, nastopi kriti·čna doba za 
prehrano divjadi. Če ji v tem času ne polagamo hrane v zadostnih količinah in 
~ navedenimi osnovnimi hranili, tedaj je jelenjad prisiljena, hraniti se z dre
ve.snim lubjem, ki ga gloda. Loteva se le manjšega· drevja z gladkim lubjem, 
dreves z debelo ras-kavo skorjo pa se ne dotakne. Gloda zlasti smreko, jelko, 
macesen, jesen, javor in gladki bor. Strokovnjaki so prišli po dolgotrajnih opa
zovanjih v različnih loviščih do prepričanja, da jelenjad gloda in lupi gozdno 
drevje !S:prva ·samo takrat, kadar nima zadosti druge naravne hrane (.sveže krme 
in rudninskih snovi). Če se slabi časi ponavljajo ali če kake vrste hranil stalno 
primanjkuje, se jelenjad Iupljenju privadi in te razvade ne o.pusti niti tedaj, če. 

stiska za prehrano preneha. 
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Iz. prejšnje dobe, ko je bi~o na veliki~ površinah_ ob ]~.aj:lo sek~n{e. na g~lo 
m se Je umetno pogozdovalo.'. m~amo. o bsezn: ~omplel~se. c1shh enodoumh sm1 e
kovih sestoj ev. V takih s.esto~1h Jel~~Jad _poz:mi :koraJ nn_na dru,ge hrane,. kakor 
drevesno lubje in zato so ti sestOJI naJbOlJ poskodovam. Mnogo gozclmh od
delkov je sto procentno oglodauih. Najbolj prizadeti so sestoji v starosti od 
15 do 50 let. Na hrapavih in vejnatih drevesih je škode J?anj. 

Kakšne so p()sledice glodanJa in lupljenja? 

Poškodovano drevo začne gniti. Gniloba ·se razvija navzdol h korenini, po
sebno pa navzgor po deblu, katerega najvrednejši del je .s tem uničen. Pri poseku 
poškodovanega drevja napravljene analize so pokazale, da se gniloba širi v 
višino 5 do 8 metrov in še višje. Na primer smrekovo drev9 v starosti 35 let, 
debelo 19 cm, ki je .imelo približno 10 let staro poškodbo, je bilo nagnito že do 
7 metrov visoko. Smreka je izredno občutljiva tudi za navidezno majhne po
·škodbe na lubju. Na zunanjosti debla je bilo videti, da je prvotna rana na lupju 
povsem zdravo zaraščena; na poškodbo je kazala le manjša s smolo zalita braz
egotina. Ko pa so drevo podrli in razžagali, so ugotovili, da se notranja gniloba 
-intenzivno širi v radialni in vertikalni smeri navzgor. Torej, enkrat oglodano 
smrekovo drevo ne ozdravi več in 1prej ko slej pro,pade. Na jesenovih dr·evesih 
izvršene analize so tudi pokazale, da oglodano drevo kmalu začne gniti in da 
se gniloba širi navzdol in navzgor. 

h v.sega sledi p.raktični zaključek, da od sestojev, ki jih je oglodala jelenjad, 
ni pričakovati nobene hlodovine v:eč. Preostalo deblo j,e porabno kvečjemu še 
za kurjavo, ali posamezni zdravi deli za celulozo. Na sečiščih pa ostanejo bre.z 
vsake koristi og1·omni kupi lesene gmote, ki so v veliko napotje pri obnovi 
gozda. 

Poškodovano drevje je nadalje podvrženo še okužbi insektov, lubadarjev 
in dr. Zaradi zmanjšane odpornosti, podirata drevje sneg in veter ter ni pri
.čakovati, da bi ti sestoji dočakali sečno zrelost. V sestojih nastajajo vedno ve.čje 
praznine, sklep krošenj se trga, ravnotežje v zgradbi sestaja se ruši. Najbolj 
boleče pa je to, da čaka novi gozd, ki bi se obnovil z velikim naporom .in stroški, 
v takšnih po!gojih ista usoda. 

V.se gozdno obratovanje je silno otežkočeno, ker se vsaka osnova podira. 
Za desetletja vnaprej predpisani gospodarski ukrepi urejevalne službe 'Se ne mo
TCj'o več izvajati. 

Pretežni del omenjenih gozdov leži v povirju hudournikov Kokre in Tržjške 
Bistrice ter irna v smislu določil zakona o gozdovih strogo varovalni značaj, ker 
ti gozdovi neposredno ščitijo vodnogospodarske interes-e, zadržujejo prenaglo 
odtekanje vode in tako omogočajo enakomernost vodnega toka, kar je odločil
nega pomena za obratovanje savskih hidrocentral (Medvode in v perspektivi 
Mavčiče). 

Vrednost ,dosedanje škode 

Od organov gozdarske službe ugotovljena površina poškodovanih sestojev 
m zreducirana na l OO% poškodbe· znaša: 

v državnem sektorju Kokra-Jezersko 
v državnem sektorju Tržič (Puterhof) 
v nedržavnem sektorju 
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Skupaj 

350 ha 
50 ha 
60 ha 

460 ha 



.2 . slika. Mešani goz-d smre
ke j,n jesena. V sredini tri 
'jesenova •drevesa, ki so jih 
jeleni popolnoma olu,pili 

do višine 2 m. 

če upoštevamo, da bi ti sestoji ob normalni sečnji morali povprečno dati 
400m3 lesa na 1 ha in da je uničene 80% lesne mase, znaša izguba po ha 320m3 

iehničnega lesa pe ha, na površini 460 ha torej 147.200 m3 . Po preračunanju 
·vrednosti lesa na panju po cenah, ki so bile do-sežene v letu 1954 (din .3485 za 
1m3

), dobimo za izgubljeno lesno maso vrednost 512,295.000 din. Pripomniti pa 
je treba, da predstavlja izračunani znesek samo vrednost gozdne takse, ki j,o 
utrpi gozdno gospodarstvo oziroma go·zdni posestniki. Vsak kubični meter lesa . 
.ki pride v mehan1čno ali kemično predelavo, pa pridobi vsled oplemenitenja 
.mnogokratno višjo vrednost. če upoštevamo samo faktor 2, .kar je najnižja stopnja 
..žagarske predelave, se povz,pne škoda nad eno milijardo dinarjev. 

Kako doseči. sanacijo gozdov in preprečitev nadaljnje škode? 

V primerih, kjer je š.koda tako velika, da je s splošnega gospodarskega sta~ 
lišča ne moremo več .zagovarjati, moramo odstraniti vso jelenjad. Najbolj radi
kalno o·brambno sredstvo je odstrel. Jelenj,ad naj se ,goji le tam, kjer so za to 
_podani prirodni pog-oji in koder živi kot stalna divjad, ne pa umetno naseljena. 
jelenjad zahteva razsdnih gozdov, zadostno množino naravne hrane v mešanih 
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3. slika. Veter in sneg po
dirata poškodovana dre 
vesa. V sestoju nastajajo 
praznine in se pojavlja 
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Ustre~no .površino pašnikov ali pašnih jas_ 
gozdovih z .mnogo listavce.v in z 
P l 

· b d ·1 kJ'er bi jelenjad gojili, ustvariti zdravo ravno-. 
o eg te()'a JC tre a v goz ovl 1

' • . d · 1 " d' · · d' 
v• 

0d . . · dobnitn gozdmm gospo arstvom In sta •CZCID IVJa l ter 
tezJe me mten.ztvnim .so " · ... b' 1· d 1 d · · 

• ., . . .., 0 šl·odo na znosno mero, ce Je ze ne 1 mog I oce a o vrmb. 
zmanJSa.h povzt ocen . " . . h .... d k d 

Koliko jelenjadi bi ~melo bih .n~ 100~ a _povrsm~ gospo. ars e~_a %oz a~ 
- · d raznih okolnosh: ·ob o.bstoJeCe moznost1 za paso, konfiguraCIJe m po-

zavisl o . kl . . . v · d bl·v· ložaja zemljišča, klimatskih razmer, s enjenosh m razseznpstl goz ov, tzme· 
kmetijskih zemljišč itd. V literaturi najdemo različne številke, ki so bile določene· 
po izkustvih raznih lovskih strokovnja·kov. Za srednjeevropske prilike {Avstrija) 
računajo starejši avtorji od 5 do največ 15 ali 20 jelenov na 1000 ha gozda-

4. in 5. slika. Odrezki smrekovih po jelenjadi .poškodovanih dreves v podolžnem prerezu. 
Gniloba napreduje .po de~blu navzgor -do 8 m visoko. 

V nove3sem času, ·ko je razprava o škodljivosti jelenjadi razgibala po svetu 
mnogo :gozdarskih, lov:;kih 1n drugih gospodarskih .strokovnjakov, je prof. dr. 
Baader izdelal načrt za ureditev jelenjih lovjšč v Nemčiji (Rheinland-Pfalz) na 
območju o:krog 600.0.00 ha gozda. Na podlagi tega načrta in z vladno uredbo· 
je ves teritorij razdeljen v tri cone. V prvo središčna območje je zajetih 80.000 ha 
gozdne p·ovršine, kjer je jelenjad stalna divjad. Najvišji dopustni stalež je do 
ločen z 15 kosov na 1000 ha. V drugem območju, imenovanem obrobna cona, 
ki zajema prihližno enako površino (okrog 80.000 ha), znaša dovoljeni stalež 
7 jelenov na 1000 ha. V tretji ceni, ki ohsega vso ostalo površino 440.000 ha 
gozda, se jelenjadi sploh ne sme več gojiti in jo morajo lovski upravičenci v 
času odprtega lova odstreliti. Po te111 načrtu izvedeno znižanje skupnega števila 
jdenjadi bo do.se,g1o osmino staleža iz konca leta 19:52. Opisana, v nemški deželi 
izvedena m·editev odnosov med gozdarstv·om in lovstvom, je bila izvršena na 
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:zelo široki o.snovi ter vsklaja stalež divjadi s potrebami gozdne kulture in go
.·spodarstva. Podatke pa smo navedli ·zato, ker so izredno p-oučni, četudi se morda 
enaki ukrepi ne morejo enpstavno prenesti in izvršiti v naših pogojih, ki so v 
marsičem bistveno drugačni. 

Zaščita. z ()grajami 

Da bi :preprečili svobodno . širjenje jelenjadi in škode, ki jo povzroča, so 
_'Že v rprejšnjih dobah lovišča navadno ogradili . .S tem se je preprečila škoda 
:zunaj obora, zato pa je bila na notranji strani toliko večja. če v ograjenem 
Jovišču ne ogradirno š:e posebej kultur in sestojev, ki .so v pomladitveni dobi, 
je vsako gojenjre gozda brezuspešno. Z mnogih strani pa so bili izraženi že resni 
J>Omisleki, če je z ograjami sploh mogoče doseči zadostno ·obrambo gozda. Ker 
se jelenjad loteva ml<hdih kultur in sestojev do 50 let starosti, bi mora~: v 
::agrožeuih predelih vse te oddelke zavarovati z ograjami. V sodobnem gozdarstvu 

<0. slika. Odrezek poš:kodovaneg-a jesenovega .drevesa v .podoHnem prerezu. Gniloba se hitro 
širi radialno in v višino. 

·~mo od sistema sečenj na golo ·prešli k prirodnejši o.bliki oplodnih sečenj, pa bo 
:sedaj. treba nekako v 70. letu starosti, ko začnemo z naravn·o pornladitvijo, tudi 
te gozdne predele ograditi? Pojavlja se vprašanje, kaj bo potem še ostalo izven 
ieh ograj na razpolago gibanju divjadi? Ali pustimo jelenjadi v teh utesnjenih 
·pogojih še dovolj možnosti za življenjski razvoj? Odprto pa je tudi vprašanje 
'financiranja gradnje ograj. Stroški za postavitev takšne ograje iz pocinkane žice 
so leta,, 1954 v Kokri znašali 60.000 din za 1 ha gozdne površine. 

Brez dvoma je ograja uspešno sredstvo, da se določeni gozdni deli obvarujejo 
pred poškodbami divjadi. Vprašanj·e pa je,. če je to v večjem obsegu izved1j!vo. 

Gozd je naše najbolj pomembno ljuds~o .premoženje in ga moramo· čuvati 
z vsemi sredstvi. škode, ki jo je prizadela jelenjad tudi našim gozdovom, danes 
.še ne občutimo v vsej njeni moči, prizadela .pa bo prihodnje generacije. Zato je 

. treba pristopiti čim prej k rešitvi tega problema, kajti izguba, ki jo trpi naša 
:skupnost, je resna. 

Viri: 

l. Gospodarski načrt za goz•dni revir Košuta . 
2. N acš lov I. 1951. Izdala lovska zveza LRS. 
3. Ing. A. Elsasser, Wildschaden in Walde, Allgemeine ForstJzeitun.g, Wien 1955/l-2. 
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RAINERJEVA NAKLADALNICA 
Prof. Ivan K 1 em c n čiČ (Ljublj-ana) 

I
J 1 1• -tletja je preteklo, odkar so postavljali v naših gozdovih in lesnih obra-
o c ~.se 1 b' v·l· · ·1· t tih ,. 
11 

a klada 1 ne ramp e « aa 1 ·pospes1 1 prevoz m pocem 1 prevozne s ro-
.:"ikc. Postavljali so jih na ukaz, na .pritisk, brez spodbude nakladalcev, voznikov in 
tudi podjetij. Pogosto so jih zgradili na neprimernih mesti11, kjer so neizogibno 
morale doživeti poraz. To je bilo v času, ko so sunkoma in skokoma prihajali od 
načrtovalnih organov vedno novi operativni nalogi, ki so kvarili naraven potek na
kladanja. Tako so rampe .popolnoma zgubite svoj ugled. Njihove slabe lastnosti so 
tako posploševali, da so bilc opuščene tudi tam, kjer so se sicer obnesle. Zdaj je 
poteklo od teh neuspehov že toliko časa, da se lahko nepristransko pogovori mo 
o dobrih in slabih straneh na.kladaluih ramp. 

Izraz >~rampa<< ni ,primerno ime za to na.pravo. Beseda je tuja in jo uporabljajo 
za razne pojme. Tako pomeni rampa ali zvišeno nakladališče ali zaporo čez. cesto 
ali dvig zunanje tračnice pred začetkom krožne krivine in podobno. Ker gre za neke 
posebne vrste napravo za nakladanje, jo lahko natančno poimenujemo kot »Ra1ner
jevo na·kladalnico«. Res da služi tudi za razkladanje tovorov ter je hkrati tudi raz
kladaLnica. Toda njen pl'avi namen je predvsem v pocenitvi naJdadanja, ki potre
buje vsaj trikrat toliko časa kot razkladanje. Zato je na mestu poudarek v njenem 
imenu na njeni 1prvi nalogi. 

Skušajmo s primerom pokazati na one važne razloge, ki vplivajo na gospodar
nost nakladalni~e . Pomembno vlogo imajo, če je nakladalnka postavljena v gozdu,. 
spra vi 1 ni .stroški. Pri naslednjih računih jemljemo pod<\,tke iz predpisov 
o plačah in normah delavcev v gozdni proizvodnji; ki jih je leta 1948 izdalo bivše· 
zvezno gozdarsko ministrstvo v Beogr:adu. V njih so razčlenjeni spravilni, trans
portni in nakladalni stroški. Po teh normah lahko vleče par konj, ki ga vodi en 
voznik, po vlažnem pobočju, ki pada v.saj 4% a ne zahteva še zaviranja, hlod, ki 
je težak 0,8 t. Spravilo poteka s hitrostjo 2.,5 km na uro, kar je povprečje za polne 

Razpredelnica 1 

. \ Trajanje ene vožnje li \ 1 \l 

~ l ,------- Koliko . 1 Storilnost 
~ Povpre- 1 1 1 časa se. Storilnost z ozirom 1 Spra vilni 
~ čn~il~~ra- za ~p·r'~- za poln') dnevno v , na stroški 

l 
ganJe HI 1 vprega in 8 urah j spravilno \ za 1 m3 

~ razdalja z r in pr. azno skupaj 
-o 

1 

ra p. e- vožnjo 1 \ razprcga \ razdaljo 

1

. .. 

~ ganJe 1 1 1 

N rn 1 m i n u t P 0 / 0 --;;;--j, 0 IJ 1 din 
--1-~--2-, 3 1 4 1 ;) - - 6-r 7 1 8 r 9 

1 1 1' 1 1 1 r 

1 

10 20 O."~ 20,5 97 23,5 100 106 
2 . 25 20 1:2 1 21,2 1 94 22,6 96 110 

1• 3 50 20 1 2,4 22,4 89 21,5 91 116 

~ 11 1~; 1 ~~ \1 ~:'~ 1 ;!:~ 11 :; ~~:! :~ 1 :;~ 
6 150 1 20 7,2 27,2 73 17,7 75 1 141 
7 l 200 ' 20 1 9,6 j 29,6 l 67 1 16, '2 1 69 154 
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in prazne vožnje, pn eemer se za vpreganje in izpreganje porabi 20 .minut. V tem: 
času je zapopadeno is,kanje in obračanje hlada, zabijanje in izbijanje klinov ter 
obračanje konj na spravilnem kraj'u. Čas, ki je potreben, da se tovor pripravi za 
prevoz (zabijanje klinov, nakladanje lesa itd.) imenujemo tu brez ozira na vrsto 
transporta »Čas vpreganja<<. Podobno imenujemo čas , ki je potreben za predajo 
tovora (izbijanje kl inov, razkladanje itd.), »Čas razpreganja«. Iz prednjih ,pred
postavk je izračunana razpredelnica št. 1, iz katere je razvidno, kako stor ilnost 
pada s povečanjem spravilne razdalje. 

V drugem stolpcu so naštete v 6. in 7. vrsti povprečne spravilne razdalje, ki 
prihajajo v poštev ·pri 300 do 400 m širokih gozdnih pasovih. če leži les enako
merno po vsej površini, je spravilno težišče v p·olovi<Ci širine tega pasu. Ostale 

Rainerjeva nakladalnica na žagi v AniCih pri Krasnem 

kratke razdalje ·pa nam povedo, kako malo se zaradi njih znižajo spravilni stroški 
in kako malo se •poveča storilnost. Odločujoče vpliva na s.pravilne stroške čas, 
potreben za v-preganje in razpreganje, ne pa trajanje vo·žnje. Prvi znašajo 67% 
do 97 % delavnega dne. Tako dobimo tak-oj dva-kratne spravilne stroške, čim 
v drugič preroikamo hlod z vprego . To pa se je pri nakladalnici v gozdu često 
dogajalo. ko so najprej izvršili spravilo te.r obdali nakladalnico na daleč z raznimi 
sortimenti, nato pa začeli s prevozom in ponovnim premikanjem bolj od.daljenega 
lesa. če je zahteval o'perativni nalog prev.oz sortimenta, ki je ležal bolj vstran, 
so morali bližnje hlode z vprego odmikati, zahtevani sortiment pa rprimikati ter 
tako ustvarjati dvojne in tudi trajne spravilne stroške. 

če potegne vprega vsakikrat po 0,8 ton, kar približno ustreza teži 1 n\3 svežega 
jelovega leJsa, pokaž.e sedmi stolpec istočasno število vlek in osemurno storilnost. 
N~ dvajsetkrat večji razdalji pade storilnost od 23,5 samo na 16,2 m3 . če vzamemo 
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za primer, da zasluži voznik s parom konj v 8 urah 2500 din, znašajo spravilni 
stroški za 1 m3 i.n v omenjenih razdaljah 106 -do 154 din. 

Za naklada nj e l m3 jelove hlodovine s tal na tovorni avto potrebuje 
-delavec 87 minut, če ga naklad·a z ,zv.išanih tal ,(rampct) pa 53 minut. Za ra z k 1 a
nje tovornega avtomobila porabi za 1m3 le 21 minut,. oziroma 25 minut, če se les 
še zla.ga. PoViprečno potrebuje za nakladanje 70, za razkladanje pa 23 minut ali 
75% in 25% delovnega časa. Pri zaslužku 40 din na uro velja nakladanje okrog 
4 i din jn ra~ladanje 15 din, ali skupaj 62 din. Sedemtonski tovorni avto pelje 
8, 75m3 jelovine, njegovo nakladanj.e in razkladanje stane torej 542 din. 

Str-oški pre v o za s tov.ornim avtom <'io odvisni predvsem od raz.dalje in 
tonaže vozila. Pri kratkih: razdaljah niso .gospoda.rski, ker jim jemlje nakladanje 
in razkladanj.e toliko časa, da ne more priti do izraza njihova največja prednost: 

1
. 

hitrost in velika nosilnost. Zato v glavnih mestih Švice pogosto o.pazimo, da ra-z
va,žajo mleko od hiše do hiše s konji, ker JYaČ vozile večino dneva stoji. V Sloveniji,/ 
prevažajo tovorni avtomobili les v povprečni razdalji 25 km. Največ je sedem
tons·kih vozil. Na dobri cesti zna.ša storilnost takega vozila v osmih urah in pri 
hitrosti 22 km '387,5 tjkln ali 17~5 m3 pri dvakratni vožnji. Zadrževanje pri enkrat
nem naJdadanju znaša po omenjeni normi 7 5 minut in pri ra~ldadanju 25 minut. 
Pri tem d~]u mora biti po sprednjih normah zaposlenih po 8 nakladakev, oziroma 
sorazmerno manj, če ,p_ovečajo storilnost ter če je hlod tanj.ši in krajši. Od 480 
delovnih minut je za to delo potrebnih samo 200 minut. Toliko časa ali 42% 
delovnega ·Časa pa tovornik počiva, se ne giblje, ne izkorišča dragega motorja in 
ga ne amortizira. 

Rainerjeva nakladalnica z lahkoto v 10 minutah naloži tovorni avto ne glede 
na njegovo nosilnost. Naraščanje storilnosti .pri po.sameznih vozilih različne nosil
nosti in v različnih pr,evoznih razdaljah je razvidno iz razpredelnice št. 2, ki je 
sestavljena po že omenjenih predpisih in v kateri upoštevamo, da z nakladalnico 
les samo nakladamo, dočim se vrši ra.zkla·danje ročno . 

.S pomočjo nakladalnice se v vseh 1primerih dviga odstotek časa, potrebnega 
za vožnjo in pa.da odstotek časa za muk.ladanje in razkladanje. S tem pa se veča 
storilnost, ki je izražena ali z tonkilometri ali z količino prepeljanega tovora. čim 
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krajša je prevozna razdalja, tem veCJa je razlika med storilnostjo vozila, ki ga 
nakladamo z nakladalnico in njeg-ovo storilnostjo, če ga nakladamo ročno, in 
obratno. Iz tega sledi .zaključek, da povečuje nakladalnica storilnost tembolj, na 
č i 1n k r a j š i h r a z d a 1 j ah les prevažamo. 

Visoka cena tovornih avtomobilov in rezervnih delov ·zanje, ki jih uvažamo, 
podaljšuje mejo ekonomične prevozne razdalje v korist vprežni živini. Nakladal
nica pa 1potiska to mejo navzdol. 

ča.s, .potreben za vožnjo je relativno toliko krajši, čas zadržavanja ;·elativno 
toliko daljši, kolikor večja je nosilnost tovornega avta. Tako odpada na vožnjo 
pri ročnem nakladanju 52% časa pri 3-tonskem in 31% pri 15-tonskem tovornem 
avtomobilu (stolpec 13), ali za 21% manj. Pri nakladalnici je ta odstotek večji, 
toda z večjo nosilnostjo ne pada ta,ko naglo (glej stolpec 14). lz tega sledi, da so 
nakladalnicc bolj potrebne tovornim avtomobilom z večjo nosilnostjo. Onim 
z majhno nosilnostjo, ki vozijo na zelo velikih razdaljah, nakl_adalnica ni potrebna. 

Pri 7 -tonskem tovornem avtomobilu, ki ga nakladamo z nakladal nico, traja 
vožnja 80% delovnega časa ali 384 minut1 čakanje pa 96 minut ali 20%. Voznik 
tako poldrugo uro stoji in uporablja ta čas delno za pregled, čiščenje in mazanje 
vozila, delno za oddih. Z nakladalnico skrajšamo tudi čas čakanja (v našem pri
meru za pol ure) . S tem pa že pridemo do meje, pre.ko katere zaradi prevelikega 
napora voznika in varnosti p.revoza ne smemo. že iz tega vidika nakladalnice pri 
večjih razdaljah in manjših tonažah niso toliko nujne. Za večjo storilnost mora 
prejemati voznik primeren večji zaslužek. 

Pri ročnem nakladanju povečuj:emo število nakladalcev, da bi oim bolj 
skrajšali čakanje dragega tovornika. Zaradi omejenega prostora in malih dimen
zij gozdnih sortimentov je število članov neke delovne skupine hitro irzpolnjeno. 
Ko avto odpelje, je skupina nezaposlena. čim številnejša je, tem večjo izgubo 
povzro~a njihovo čakanj e. V lesnih o.bratih je zap.oslitev nakladalcev med vožnjo 
lahka in zato ne predstavl•ja problema. Poudariti pa je treba, da je nakladanje 
n~jbolj nevarno gozdno elelo . Posebno moker ali zmrznjen les· ,povzroča največ 
nesrečnih slučajev. 
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Iz povedanega sledi, da je . n_akladalnici mesto povsod, v~j~r doteka. les na 
nakladališče približno v takih. koh~mah kot se ga d~evno nalo_z1 m odprem1. S tem 
je izključena .potreba po pri~i~afl:JU lesa .. N~kiadalmco po_stav1m~ na take~n _mestu, 
kamor bi spravljali les, tud1 ce je ne b1 bilo. Potrebna Je toTeJ neka mmunalna 
količina lesa, ki se določi na osnovi povedanega. Nakladalnica je preprosta in 
cenena naprava. Zgradili jo bomo, če pokaže račun, da bodo letni ·,prihranki pri 
nakladalnici in tovornih avtomobilih ter prihranl\:i, ki jih izračunamo kot začetno 
vrednost rente, večji od stroškov za postavitev nakladalnice. 

Često je težko ugoditi pogoju, naj teče spravilo _tako kot prevoz. Spravilo je 
močno sezonsko delo, na kar prevoz ni toliko vezan; lesni obrat, to je potrošnik 
lesa, 1pa zahteva trajen pogon. Zato les ko,pičimo na gozdnih in obratnih skladiščih. 
·da bi izravnali te razlike. Vendar nakladalnica ni neka splošna, za vse načine
nakladanja primerna gospodarska naprava, ker univerztblnega orodja pač ni. Na 
tovornih avtomobil1h, ki jih z njo nakladamo, morata biti na tleh pritrjeni dve 
gredi s potrebnim 1prerezom. Po možnosti morajo biti kamioni tudi istega tipa, ali 
v.saj enako visoki. Nakladanje dolgega lesa na ta način ni možno. Ob vseh izpol
njenih pogojih pa je nakiadalnica odlična na-prava. Eden takšnih .pogojev je nakla
danje žaganega lesa, .do katerega tovorni avto neposredno ne more priti , tako da 
gre les nujno dvakrat 'sknzi roke. Poudariti je treba, da čim manjši so ko.si lesa. 
toliko bol1j zamudno je nakladanje in toliko dalj-še je čakanje vozila. Zato je 
nakladalnica posebno umestna za nakladanje desk. To je potrdila tudi žaga v vasi 
Anici ~ri Krasnem pod Veleb1tom (glej sliko). ki so jo lani obiskali absolven-ti go
zdars·kega oddelka ljubljanske fakultete. žaga z dvema polnojarmenik:oma deLl po 
16 ur in raz2aga letno 18.000 m3 jelove hlodovine. Največ žaganega lesa odpošilja 
proti morju po 29 km dolgi cesti Krasno-Sv. Juraj-Senj. Skladišče desk je tesno. 
Med skladovnicami je samo toliko prostora, da gre vmes železniški tir s kolotečino 
60 cm. Na koncu skladišča, ob javni cesti, je postavlj-ena Rainerjeva nakladalnica. 
Po tiru IJ?'fihajajo na vozička deske in jih .zl.agajo v .tovor, ki leži na nakladal
nici v višini tal. Delo je lahko in umirjeno. Dvakrat dnevno pride vsak tovorni ?.vto 
in si en tovor naloži, drugega pa potegne s tal na nakladalno višino. šef gozdne 
uprave ing. Sabolj·evic in ostali so se kar najbolj pohvalno izrazili o nakladalnici, 
ki dela brez vsakih neprilik že od leta 1949. 

O SREDNJIH VREDNOSTIH PREHODNIH DO:B 
Ing. Martin čo k l (J...jubljana) 

V članku o 'prehodnih ·dobah in o njihovi uporabi -pri izmeri 1prirastka (1) sem 
se le bežno .dotaknil tudi vprašanj-a srednjih vrednosti prehodnih .dob. Ob tej p11iliki 
sem izra·zil pomisleke proti porabi harmonične srednje vrednosti v praksi, kjer bi 
mo,gla voditi ,do previsokih po.datkov o prirastku. Zaradi ra-zličnih naziranj o upo
rabljivosti ene ali druge srednje vrednosti in da bi se razčistili v tej zvezi že izra
ženi teoretični pomisleki pa .se mi zdi potrobno s.pregovo,riti nekaj več besed tudi 
·o teh vrednostih. 

Kot srednje vrednosti prehodnih dob prihajajo v formulah prirastka v poštev 
tri vrednosti in to harmonična srednja vrednost, aritmetična srednja vrednost ter 
mediana. Od teh treh vrednosti. je teoretično pravilna in neoporečna le prva, to je 
harmonična sred nj a vredno s t. .To izhaja iz naslednjega izvajanja 
obrazca na srednji prirastek modelnih (navrtanih) dreves. 
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če označimo z n število navrtanih dreves neke debelinske .stopnje, z clV tarifno 
razliko dveh sosednjih .debelinskih stopenj, s t1 , t2 , t3 itd. pa prehodne dobe posa
me.znih navrtanih dreves iz nižje v višjo debelinsko stopnjo, je prirastek (V') teh 
dreves enak: 

Srednji prirastek navrtanih dreve-s (v') dobimo, če prednjo vrednost delimo z nji

hovim število!J?. (n) ali pomnožimo z recipročno vrednostj,o tega števila ( ~1 ) Obrazec 

za ta prirastek pa moremo pisati tudi v tejle obliki :. 

dV 

v-~-(t+i 1 1 1 )1 
. '~ tz 1 ta 1 . . . -; 

V tem obrazcu naj bi i~ra.z v imenovalcu predstavljal srednjo prehodno dobo 
navrtanih dreves v določeni debelinski stopnji. Kakor vidimo. predstavlja ta izraz 
recipročno vrednost srednje recipročne vrednosti prehodnih dob, .ki jo z matema
tičnim azrazom imenuJemo harmonična -srednja vredno·st. Le-ta je teorebčno pra
vilna in neoporečna in tudi harmonira oziroma se ujema .s srednjim debelinskim 
prirastkom. Praktični način njene-ga izračunavanja je podan v tabeli. 

Ari t meti čna sred nj a vre cl no st prehodnih dob, za katero velja 

izraz: (t1 + t.:! ~- t:J + ... ) {1, torej ni istovetna s harmonično ·.srednjo vrednostjo in 

je teoretično oporečna. Po Cauchyjevem izreku je ta vrednost vselej· višja od har
monične srednje vrednosti, kar daje pri prehodnih dobah nižje rezultate v računu 
prirastka. Primer izračunavanja te vrednosti je podan v tabeli. 

Le redko se s harmonično srednjo vrednostjo prehodnih dob ujema tudi 
njihova tako imenovana me clia na, ki kaže običajno višje srednje vrednosti 
ter je kot takšna prav tako teoretično oporečna. To vrednost dobimo, če prehodne 
dobe neke debelinske stopnje. ra.zvrstimo ·~punktiramo) po njihovi dolžini in ugoto
vimo stopnjo, pri kateri se število prehodnih do·b razpolavlja (glej tabelo). Kakor 
aritmetična srednja vrednost daje tudi mediana glede prira"stka nižje rezultate 
kakor harmonična srednja vrednost, kateri pa je vseeno bližja. 

Gledana s stališča teorije je torej pravilna in ko-rektna samo harmonična 
srednja v1·ednost prehodnih do.b; obe ostali vrednosti, to je aritmetična srednja 
vrednost in mediana sta teoretično nepravilni in nekorektni s to razliko. da se 
mediana močneje približuje harmonični srednji vrednosti kakor aritmetična srednja 
vred11o·st. Poglejmo sedaj še drugo plat vprašanja srednjih vrednosti prehodnih dob, 
to je vprašanje, od katere teh vrednosti moremo pričakovati tudi bolj realne rezul
tate. Nanjre ne vpliva namreč samo večja ali manjša pravilnost formul, temveč tudi 
napake, ki nastajajo pri delu in ki jih je treba pri izračunavanju prirastka 
upoštevati. -

Ka;kor pri vs.eh naših meritvah, tako se pojavljajo tudi pri meritvah prirastka 
različne napake. Te so lahko slučajnostne narave, to je takšne, ki končne rezultate 
o prirastku zdaj zvišuj,ejo zdaj zni~ujejo in ki izvirajo iz prenizkega števjla ali iz 
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presla•be točnosti meritev. So pa tudi takšne napake, ki rezultate o prirastku ali 
samo zvišujejo ali pa samo znižujejo in ki jih imenujemo sistematične n~pake. 
V zvezi ,s pravkar postavljenim v;prašanjem o realnosti rezultatov nas poslednje še 
posebej zanimajo in bomo zato o njih najprej spregovorili. 

Prva taka napaka more nastati že pri izb.iri sestojev, v katerih naj bi se pri
rastek ugotavljal z meritvijo preho.dnih dob. Pri .sodobnih metodah se trenutni 
prirastek drevja v neki debelinski stopnji ugotavlja na podlagi prehodnih dob za 
isto in neposredno :višjo debelinsko stopnjo. Predpostavlja se namreč, da bo drevj·e 
nižje debelinske stopnje v prihodnosti ·priraščalo v debelina tako, kakor je prira
ščalo drevje neposredne višje debelinske stopnje. Ta predpostavka pa drži samo 
pri pravilnih prebiralnih gozdovih, ·kjer predstavljajo posamezne debelinske stop
nje tudi razvojne faze drevja v sestoju in gre več ali manj vse drevje .isto razvojno 
pot. Čim bolj pa se sestoj odmika od lika prebiralnega .gnzda in se približuje 
podobi enodobnega sestaja, tem manj je ta predpostavka vzdržna in tem večje so 
napake v pozitivni smeri. V enodobnih sestojih predstavlja namreč neka debelinska 
stopnja le trenutno stanje drevja v tej stopnji, ne pa morda tudi razvojno fazo, 
skozi katero naj ibi že bilo šlo debelejše in naj bi v bodočnosti šlo tanjše drevje. 
Zato je tudi zmotno predpostavljati, da bo drevje nižje debelinske stopnje v bodoč
nosti :prira.ščalo v debelina tako, kakor je 1priraščalo <lrevje višje debeliru;ke stop
nje, ali z drugimi besedami: ,zmotno je uporabljati prehodne dobe vi.šjih debelin
skih stopenj pri izračunavanju prirastka nižjih .stopenj. Takšna uporaba prehodnih 
do:b more pri gozdovih, ki so več ali manj enodobnega značaja, voditi le do pozi
tivnih napak v izračunavanju prirastka. Večja debelina d.revja v teh .sestojih ni 
namreč rezultat višj·e starosti, temveč je posledica močnejšega priraščanja v debe
lina v preteklo.sti in znak večjega ~niraščanja v sedanjosti. Tanjše drevje ne bo 
v bodočnosti normalno nikoli priraščalo v debelina toliko, kolikor je prirašča1o 
neposredno debelejše drevje, temveč vselej manj. 

Pri enodobnih sestojih 1pa nastopa še nek pojav, o katerem moramo voditi 
račun. To je pojemajoča širina letnic, Jti nastopa ponavadi že zelo zgodaj in je 
toliko močnejša, kolikor hitreje napreduje socialna difereuciacija drevja v sestoju. 
'Pri pojemaj.oči tendenci rasti v debclino pa drevje neke debeEns-ke stopnje v bodoč
nosti ne more imeti krajše prehodne dobe (kakor jo izkazuje na primer neposredno 
višja debelinska stopnja), temveč bo i1nelo še celo daljšo od pretekle. če uporab
ljamo •pn~·hodne dobe v ·sestojih, ki .se nagibajo k enO"do:bnim, v istem smislu kakor 
v prebiralnih gozdovih, pridemo do občutnih sistematičnih napak v pozitivni smeri. 

Mimogrede bodi povedano, ela vodi v se.stojih s padajočo tendenco debelinske 
rasti, katerih najbolj tipični predstavniki so naši čisti smreko vi s esto ji, tudi 
kakdnakoli dFuga raba prehodnih dob v izmeri prirast·ka do previsokih·rezultatov. 
Tako dobimo n .• pr. z izračunavanjem d·ebelinskih ali odstotnih prirastkov iz pre
hodnih dob .za S-centimetrske debelinske stopnje povprečja za dolgo do1bo nazaj, ko 
je bila debdinsl'\:a rast še mnogo močnejša kot je danes. Po meritvah v smrekovih 
monokulturah na Pohorju, kjer smo v ,preteklem letu med drugim ugotavljali tudi 
tendenco ali trend v priraščanju v debelina, se prehodne dobe za S-centimetrske 
debelinske stopnje gihljejo nekako od 15 let pri višjem pa vse do 30 let p.ri nižjem 
H6henadJovem drevesu. Tako dolge prehodne clobe vzbujajo upravičen dvom 
v realnost iz njih izračunanih prirastkov. Analiza teh meritev obeta zanimive 
podatke o pozitivnih napakah, ki izvirajo iz zanemarj.anja tendence v deb-elinski 
ra:sti in ki so nepričakovano velike zla.sti pri uporabi prehodnih dob, kjer se tudi 
z uporabo njihovih aritmetičnih srednjih vrednosti ne morejo niti približno 
izravnati. Zaradi več ali manj redne, večinoma negativne tendence rasti v debelino 
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pri enodobn1h .sestojih, je v njih dopustno ugotavljati prirastek največ za dobo 
10 let nazaj (8) ali pa je treba celo 1neri·ti .debelinski prirastek posebej ·za 5 in lO
letno razdobje ter ·sedanji debelinski prirastek ugotoviti grafično oziroma v ta 
namen uporabiti OesHindovo formulo za zadnjeletni teme1jnič,ni prirastek (7). 

Med na.p.akamil s katerimi je treba p.ri merjenju prirastka več ali manj redno 
računati, je tudi nekorektna drža Presslerjevega .svedra .pri jemanju izvrtkov. Ob 
napačni drži svedra ne moremo ni..koli priti do daljših prehodnih dob, temveč vselej 
samo do krajših in s tem do višjih prirastkov. Pravilne podatke o priraščanju 
moremo dobiti 1e z vxtanjem točno v smeri premera, to je v smeri proti debelni 
osi in pravokotne nanjo. Vsako zavijanje v levo ali desno, navzgor oziroma navzdol 
vodi do večjih ali manjših napak v pozitivni smeri. Zato moramo ob še tako paz
ljivem delu računati na neizbežne pozitivne napake v računu prirastka. 

Pri inventarizaciji gozdov merimo in ugotavljamo predvsem trenutni prirastek 
drevja, ker nam je točno znano le trenutno njegovo število, vendar ·pa nam ta pri
rastek služi za prognozo priraščanja. V bodočnosti .pa lahko nastoipi večji ali manjši 
izpad drevja, bodisi zaradi predča"snih ·sečenj, zaradi vremenskih nezgod, zarad.i 
bolezni ali mrčesa itd. VsaJko takšno nepredvideno izpadanje drevja kot osnove za 
ustvarjanje .prirastka pa 1ma za posledico zni7.evanje prirastka in ogroža realizacijo 
računsko dobljenih prirastkov. 

S,predaj na,šteti momenti, to je nekorektna izbira sestojev za uporabljanje: 
prehodnih dob v iz;meri prirastka, netočna drža Presslerjevega svedra pri vrtanju 
ter nepredvideno iz.padanje drevja v bodočnosti, vodijo do previsokih številk o pri
rastku. Temu nasprotno pa moremo lwt resnejšo protiutež postaviti le zanemarjenje 
prirastka na skorji. Veliko vprašanje pa je, ali more to zanemarjenje odtehtati 
spredaj naštete in v pozitivni smeri delujoče sistematične napake. 

Posleg teh sistematičnih pa je pri presoji uporabljivosti ene ali druge srednje 
vrednosti prehodnih dob treba upoštevati tudi slučajne napake. V celoti merjenih 
sestojev .se te napake več ali manj izravnajo, saj je pričakovati toliko pozitivnih 
kolikor negativnih na'Pak. Pri polovici sestojev, kjer izpadejo napake po-zitivne, pa 
morejo te nemalo povečati dobljene številke o prirastku. 

Skušajmo sedaj pogledati, kako se ·te napake odražajo v naši praksi in pri 
naših gozdnih razmerah. 
-Po inventarizaciji iz leta 1952 naj bi bilo 694.111 ha ali 79,42% vseh gozdov 

v Sloveniji prebiralnih. Večino naj bi tvorili kmečki gozdovi, velik delež pa naj 
bi pripadal tudi bivšim velcposestniškim gozdovom, zlasti go·zdovoin na Krasu 
(Snežnik, Javornik, NotranjSJko, Kočev-sko itd.). če si te, za prebiralne označene 
gozdove, podro.bneje ogledamo, pa vidimo, da jih sestavlja konglomerat vseh 
mo~očih oblik od pravih preibiralnih 1preko napol prebiralnih do enodo,bnih gozdov, 
ki so jim le neprav·ilne sečnje vti.snile varljivi videz prebiralnih gozdov in zabrisale 
njihov resnični, enodobni značaj. T .J velja tako za kmečke kakor za bivše velepo
sestniške gozdove. Pri uporabljanju prehodnih dob v teh le deloma resnično pre
biralnih gozdovih moremo pričakovati .upoštevanja vredne pozitivne napake in 
z njimi računati tudi pri izračunavanju prirastka. 

Z neposredno izmero prirastka s.mo v Sloveniji na splošno pričeli šele pred 
nekaj leti in imamo ·sedaj opraviti s podatki naših prvih takšnih meritev. Preopti
mistična bi bilo misliti, da so bile .prve meritve povsem korektno izvedene. Bolj 
verjetno je, da spričo neizvežbanega kadra in velikih nalog na področju ureja
JJja gozdov, ki so zahtevale pos·pešeno delo tudi pri merjenju prirastka, rusmo 
dovolj pazili na točnost vrtanja s Presslerjevim svedrom in da moramo tudi zaradi 
tega pričakovati pozitivne napake pri izračunanju prira·stka. 
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Večji del na,ših prebiralnih gozdov je bil z~radi velikih planskih nalog v pre
teklih letih močno izscl.<.an. Priča temu je zelo nizka l·esna zaloga v teh gozdovih. 
Da tako ·izsekane gozdove ogrožajo elementarne nezgode, bolezni in gozdni mrčes, 
ni .potrebno posebej poudarjati. Upravičeno smemo pričakovati, da teoretični pri
rastek zaradi bodočih nepredvidenih sečenj ne bo ustvarjen in da je treba 
r,ačunati z nižjimi številkami, kakor pa nam jih dajejo čisti teoretični računi. 

Prebiralne gozdove tvorijo pri nas ·samo drevesne vrste s tanko s·korjo kot so 
jdka, srnreka in bukev. Pri-rastek na sk01rji pri teh vrstah je zelo nizek, saj 
znaša po naših dosedanjjh ugotovi.tvah komaj 3 do 6% prirastka na lesni masi. 
Zato njegovo zanemarjanje ne more biti resna protiutež spredaj naštetim pozitiv
nim napakam. 

Slučajne napake, ki izvirajo iz premajhnega števila in premajhne točnosti 
meritev j,n ki v rpolov,ici primerov zvišujejo številke o prirastku, morejo hiti zaradi 
velikega razpona prehodnih dob v debelinskih .stopnjah kljub razmeroma velikemu 
številu opravljenih meritev še vedno upoštevanja vredne. V danem primeru (tabela) 
je a.ritme.tična srednja vrednost prehodnil1 dob lahko za l ,5 let ali 14% krajša ali 
daljša od izračunane in je s približno takšno napako treba računati tudi pri har
menični srednji vrednosti. v celoti bo ta napaka sicer dokaj manjša, saj lahko 
računamo z delno izravnavo pozitivnih napak v enih z negativnimr napakami v 
drugih debelinskih stopnjah. Kljub temu moramo pri polovici sestojrev računati 
z napakami do 5% nav.zgor, če se odrečemo zanesljivejšim podatkom o strukturi 
prirastka po debelinskih :stopnjah in se zadovoljimo z nižjim .številom vrtanj, 
preračunanim na običajno točnost v prirastku kot celoti. 

Zelo verjetna premoč pozitivnih .sistematičnih napak v izmeri prirastka nad 
negativnimi in negotovost rezultatov, ki izvira iz premajhnega števila in verjetno 
tudi ll.Hemajhne točnosti meritev, kakor tudi ogrožena realizacija izračunanih pri
rastkov v bodočnosti, nas silijo k previdnosti v izračunavanju prirastka. Tu nam 
stoje na razpolago dve poti: ali da pri uporabi prehodnih. dob uporabljamo teore
tično edino pravilno harmonično srednjo vrednost teh dob in da izračunane pri
rastke zreduciramo na mero, o kateri si nismo na jasnem, ali pa da se odrečemo 
tej teoretično edino korektni srednji vrednosti in raje uporabimo eno izmed 
obeh nekorektnih vrednosti, ki dajeta nižje in prav zaradi tega morda tudi bolj 
realne rezultate. V tem drugem primeru imamo zopet na izbiro ali med.iano kot 
vrednost, ki daje le nekoliko nižje rezultate in nam zaradi tega ne nudi zadostne 
gar~ncije za polno izrav.navo 1nožnih poziti;vnih napak ali pa aritmetično srednjo 
vrednost, ki daje še za stopnjo nižje rezultate, jamči s tem za polno izravnavo 
pozitivnih napak, dopušča pa tudi možn~t nekoliko prenizkih rezultatov. Splošnemu 
stališču, da je manjše zlo, če ostane zaradi rprenizko ocenjenih prirastkov kak 
kubik lesa več v gozdu, kakor pa da se pod vtisom previsoko izračunanih prirast
kov še nadalje posega v že itak revno gozdno glavnico in slabi proizvodnost gozdov, 
vseka·kor bolje ustreza aritmetična srednja vrednost. Prenagljen-o in zgrešeno pa 
bi bilo že danes prisegati na renlltate enih ter že vnaprej zanikati uporabnost 
drugih srednjih vrednosti, ko še niti približno ne vemo, kako bodo dani pogoji 
(resnična struMura ,prebiralnih sestojev, kvaliteta dela itd.) vpLivali na višino 
rezultatov. Na to vprašanje nam bo mogla odgovoriti šele uvedena kontrolna 
metoda pri ponovni inventarizaciji gozdov. 

Res da je praksa v Franciji že pred dvajsetimi leti opustila aritmetično srednjo 
vrednost prehodnih dob, vendar pa je ostala na pol i;?Oti in se zadovoljila s teore
tično oporečno mediana. V Nemčiji, kjer je v splošni rabi Schneiderjev obrazec za 
izračunavanje prirastka, se je šele v .preteklem letu pojavila kritika >>doslej v praksi 
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in• znanosti običajne« ter »V nemški praksi urejanja gozdov splošno rabljene« arit
metične srednje vrednosti 1prehodnih dob v tem obrazcu, ki da daje 5-10% pre
nizke vrednosti in ki naj bi Jo zamenjala harmonična: srednja vrednost {9). če smo 
spričo tega razkoraka med teorijo .in prakso v deželah s tako visoko gozdarsko 
tradicijo zaonkrat uporabljali aritmetič-ne srednje vrednosti prehodnih dob tudi v 
Sloveniji, kje-r smo na polju me·rjenja prirastka šele pričeli orati ledino rin kje.r še 
danes tako malo vemo o t·esnični strukturi naših prebiralnih, zlasti kmečkih go-zdov, 
to še ni morda anahronizem, temveč !izraz .previdnosti, ki nam jo nalagajo okolnosti 
in pogoji, ob katerih se izvaja naša prva inventarizacija prirastka. 

Spričo dvomov v praktično vrednost ene ali druge srednje vrednosti prehodn1h 
dob ter spričo njihove omejenosti na prehiralne gozdove se n·am vsiljuje vprašanje, 
.ali bi se ne bilo bolje raje sploh odreči metodam prehodnih dob in v celoti preiti 
k metodam debelinskega prirastka, zlasti pa še k že opi-sani Mayerjevi tarifnodife
renčni metodi (2). Ta metoda je uporabljiva ne samo v enodobnih, temveč tudi in 
celo predvsem v prebiralnih gozdovih. S tem bi se najbolj izognili dvomom, katero 
metodo naj glede na značaj sestoja v danem primeru uporabimo, obenem pa bi 

Prehod. 
cl oba 

Štc~vilo 
dreves 

n 

.5 $ 
6 1 
7 4 
8 3 
9 t 

10 3 
Il 5 
12 
13 2 
14 2 
FJ 2 
16 2 
li 
18 
19 
20 
:?1 
:?2 l 

Harmonična Aritmetična 
srednja srednja :Mediana 

vrednost vrednost 

nit n. t nrl + n 2 i~d. UJ 

0,600 15 3 
O,t67 6 4 
0,571 28 8 
0,375 24 11 
0,111 9 12 
0,300 30 15 
0,455 55 
0,083 12 
0,154 26 
0,143 28 
0,133 30 
0,125 32 

0,052 19 

22 0,046 
~------~~------

31 3,315 336 

Izračunavanje 

Harmonična sreclnja 
vrednost: 

3,315: 31 = 0,107 
1:0,107 = 9,3 leta 

-----

Aritmetična s redu ja 
vrednost: 

336: 31 = 10,8 let 

l\'[ediaua: 
31 : 2 = 15,5 
T = 10,5 let 

---
(na začetku stopnje 11) 

J zracuaa vanje srednjih vre-dnosti prehod.nih dob (Snežn~k,. plo-skev 98, jelka, deh. sto;p. 35 cm). 

zagotovili potrebno enotnost v meritvah prirastka. Ob njenem uporahljanju pa bi 
se morali zavedati, da bo dajala v tipičnih ptebiraJnjh sestojih teoretično neopo
rečne, vendar zaradi napak pri vrtanju in nepredvidenega izpada drevja· v bodoč
nost! morda nekoliko višje rezultate, v tipičnih enodobnih sestojih pa zaradi njene 
zasnove teoretično nekoliko nižje, praktično pa verjetno dovolj ustrezajoče rezul
tate. Z metodo tarifnodiferenčnih od·stotkov (2) je bilo dano tudi s-redstvo, kako 
kontrolirati in po potrebi korigirati ·poda,tke te metode v teh sestojih. 
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9. Loetsch , dr. ing. Fritz: Zur Schneiderschen Zuwachsptozentformcl. fo,rstwissemchaftl. 

Zentra1blatt, zv. 1-2/1954. 

DBER MITTEL WERTE VON EINWAGHSZEITEN 

Der Verfasser erHi.utert das Wesen der Mittelwerte von Einwacbszeiten und kommt 
dabe i. z.um Ergebnis, class einzig der harmonische Mittelwert der Ei,nwachszeit theoretisch 
einwandfrei ist, wahrend sowohl der Medl!an als insbesondere .der aritlrmetische Mittel
wert theoretisch zu nieduige Mittelwer.te hefern. Gleichzeitig ne·nnt or auch ·die Grunde, 
die .bei den Forsteinriohtun,gsa11bei.ten in .Slovenien :zur Anwendung des theotetisch anfecht
baren arithmeti·schen ·Mittelwertcs der Einwachszeit fi.ihr~en. Dies sind vor allem der 
ahnormale Aufbau .der Plentenvalder1 die vielfaoh gleichaltrigen Besta·nden ahnelo, 
weshalb bei Verwendung der Einwachszeiten . fur die Zmvachscrmittlung ein positiver 
systhematischer Fehler z.u gewartigen ist; weitcrs handelt es sirch um die erste Zuwachs
aufnahme, wobei mit Erstlingsarbeiten verbunde.ne Mange1 unver.meidbar sind, die im 
allgemeinen ebenso zu positiven systhematischen Fehlern fiihren miissen; schliesslidt der 
derzeiti.ge Zustand der Ple>nterwaldet, welcher in der Zukunft unvorhersehbare Ausfalle an 
Stamme:n und damit mangelhaft.e Realisierung ·des vonges tihenen Zuwachses erwarten Hisst. 

Mit Rucksicht auf 'die Schwierig1keit die eigentliohe Betriebsform der unsachgemass 
durchschlagerten Bestande festzustellen, ware es nach Ans.icht der Verfassers im all
gemeinen vorteilhafter zu Messungen des SUirkenzuwachses ilberzugehen und die Meyer-sche 
Tarifdrffenrenzmethode anzuwenden, welche sowohl fur Plenter, als at•ch fii.r die gleich
altrige Bestiinde brauchbar ist. 

SODOBNA :VPR'AšANJA 
BREZ ZATIRANJA SMREKE 

Glede na sedanje stanje naših goZidov je smreka .najvažnejša vrsta našega gozdnega 
drevja. To ~dejstvo za naše gospodarstvo ni najbolj koristno. Se slabše bi bilo, če bi bil na 
njenem mestu bor ali breza ali celo v-rba. V resnici je neprecenljiva gospodarska potreba, 
da hi smreJko ·na njemih :preobsežnih nenaravnih ·rastiščih spet .zamenjali jdka, hukev ali 
hrast, -ki 1bi jim mo.gle ·pov11nif.i z.dra·vo gozdno svežino i.n rodovitnost. Sm.reici tpa j e na 
ra.sti'ščih teh -drevesnih vrst, .posla.rbšanih .zaradi ,naše malomarnosti, Iilczna.nja ali gospodar
ske !kratkovidnosti., obstoj omogočen, ta.ko da nep.osrodnc: in posredne .koristi čistih smre
kovih sestojev na tahh rastiščih niso največje. 

Po .podatkih \ZaČetnika naše republiške gozdarske statistike ing. J\!ntoua Šivic.a, 'vbranih 
v ;p;ubl'ikaciji »Go~da·rst':o v ljubljan slki o:blasti tkollcem leta 1926 in 1927«, je bilo po stanju 
davčnega :katastra !koncem leta 1927 po tedanjih 12 okrajih od skupno 409.93: ha samo 
i 9,35% •gozda na relativnih in 80,65 %' na absolutno gozdnih teih in to v nadmorskih viši-
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nah, 1kot je razvidno iz . . razpredelni ce. Od sJmpno 406.392 ha gozda po stanju koocem let~ 
19>26 je bilo čistih listavcev 165.506 J~ a ali 40,72%, čistih iglavccv pa 111.677 ha ali 27.48% 
te.r od tega 51.833 ha ali 46,41 % ·čiste smreke in 129.209 ha ali 31,80% mešanih iglavcev 
in listavcev brez ugotovljenega ostollka ..Primesi. 

Od tedaj je J?Oteklo 2i let, mcd gozdarj i pa se je v tem času povsem ·razjasnilo 
stališče, da se je treba lotiti •premene nop.rirndnih čistih smrekovih sestojev. O potrebi te 
premene je končnovcljavno Go-zdarski inštitut LRS 3avzel z .dokumenti podprto s tališče, 

tako glede monokultur v Posotelj 'U , Zasavju in Krškem polju, kot glede bolnih smrekovih 
sestojev na Pohorju. Ni ,dvoma, da se je ve.čina vodilnega gozdarskega :kadra oprije::la 
dane osnove, vendar se mi 1glede na uradne odločbe o sečnih dovoljerrj ih dozdeva, da se 
v šitši vswkdanj.i prwksi na. to stališče docda poza'blja in. da se pod dojm.om upravičene _ 

1 Gozda v hektarih 

na J ua 1 o Ol{raj v nadmorski v 1 šini ~ -.:0' 
relativ. absolnt. ,!>: ":JJ. 

skup~j 1 - · 

CJ • .- ........ 

od 100 od 301 do (100 od 001 nad mad 600 .;: ::= l·ui·~ gozdnih tleh - 300 ml- 600 m 1 m % 1- WX> m 11000 m 1 m % ;E ~~ ~3 " 
; 

11,87111,90 Brežice 600 15.413116.013 4.000 110.113188,13 1.800 100 5 
Črnomelj 2.000 10.894 12.895 6.160 . 4·.084 79,44 2.646 5 20,16 0,78 22,5 
Kamnik 5.222 22.501 37.723 92 15.5'1 o / 56,27 9.881 2'.240 43,73 18,08 21,9 1 

Kočevje - 43.186 43.186 - 10.000 23,16 23.186 10.000 . 76,84 2,17 40,1 
K;ranj .,17.232 41.200 58.432 - J9.500 33,17 23.532 · ~5.400 66,63 18,92 48,8 
Krško [17.823 25.439 43.262 13.936 22.000 83,06 7.200 126 16,94 9,60 6 1 

Laska 203 15.058 15.216 ! 500 l.OGO 9,84 1.3.761 - 90,16 9,80 26 
Litija 9.074 27,579 36.653 ! 750 24.930 70,21 10.900 23 29,79 7,99 33 
Ljubljana 11.082 30.066 41 .094 1.094. 30.000 75,66 9,600 400 24,34 10,65 26,4 
Logatec 761 18.800 19.561 - 6.000 30,68 11.100 61 69,32 15,.53 22,9 
Novo mesto 8.657 36.157 44.814 11.700 23.600 78,77 9.100 414 21,23 3,62 37,.3 
Radovljica 6.471 44.-300 51.041 - 4.6-tl 9,09 15.500 129.900 90.91 29,12 47,4 

Vsega 79.341 330.594 409.915 38.232 171.428 51,15 141.606 58.669 48,85 46,41 31,8 
1 

V odnosu do js.6 ' lo 13,5,9%144,5 'lo 1 
1 1 1 

1 

1 1 1 
celotne 1 

površine 1 

1 1 

akcije varčevanja ·z leso1n še vedno oklepa ukorcninjene navade protežiranja smmkc tudi 
tam, •kjer to ni umestno. Ceprav zaradi pom<~Jnjkljivega zarasta io skiepa sestojev radi-kalna 
operacija n.i mo.goča, je vendar s:krajni čas, da pričnemo sistematično in povsod zdraviti 
bolnika z zdravili, ki s·o nam vsem znana. 

če ru;poštevamo vse sla!be posledice 1degradacije rastišč bol jših dre:vesni.h vrst, senožeti 
in travnikov, ki jih je predvsem pod vplivom nekdanjih jn. nedavnih tujih političnih strem
ljenj in ·za.ra.di našega sla)bega .gozdne.ga in 'kmetij&keg-a gospo•darjcnja zajela smre.ka, ji 
bomo prvo mesto med našim gozdnim drevjem priznali le s pri.mernim pridržkom .. Smreka 
je drevo .gorskih .dolin, predpla.ninskih .pobočij, hnbtov in visokih .planot, to je planinskega 
elela absolutnih goz.dnih tal LRS. Na teh .rastišW1 .druge drevesne vrste zaradi n~ustr~zn.iJ1 
ta1nili in podne:bni.h čiruteljev same ne bi z·držale. in ne bi dosegle smreke v proizvodnji 
tesa ·po .'količ.ini iu ~akovosti. Tu ji zaradi tega ne mo·rem0 pustiti prvenstvo .m e d 
drugim gozdnim dre-vjem, toda n c r ·red drugim -gozdnim drevjem. Smreki ugajajo 
sveža, čeprav :kamnita in plitva tla. Niso pa ·zanjo pusta, suha in vroča peš.čena tla, pa 
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tudi ne tdka, glinasta in mokra. Njena nar.arvna .rastiš,ča niso ntzJ.ne. V takih legah raste 
hitro, toda sestoji obolijo in ~zgubijo slehemo odpornost; les kmalu načne in uniči rdeča 

gnilo:ba. Zato na .dolenjske holme in ravnine čisti smmkovi sestoji ne sodijo pač pa samo 
izjemoma kot primes listavcem. Kolikor :ze.mljiš·Č je srnrcka zajela, povsod je poslabšala tla. 
Za rast jt zadosluje kratka doba, vlažen zra:k in malo toplote. Rastišča s suhimi zračnimi 
to·kovi ji ne ustrezajo, zadovoljivo ?a prenaša mra.zišča, ki so jelki in bukvi pogubna; 
vendar pa !kljub :prepihu vlaž,nega zraka ne zdrži na onih viso·kih planins.kih rastiščih, kjer 
se še drži macesen. Pri nas sega o·bičajno do nadmorske višine 1700 m v sklenjeni,h, v red
kih sestojih pa ma·rsi·kje celo -do zgornje: go.z·dne meje. Posamez·na drevesa zdr.že tudi na 
višinah ·do 2000 m. l:e pogledamo kakovost smrekovine ·z -rastišč po Triglavskem pogorju, 
Karavankah in Kamni'Ških planinah v na·dtnorskih višinah nad 600 m in vemo, da leži na 
prime-r nad 80% gozdnih tal pretežne:ga dela Dolenjs.ke v nadmo·rski višini med 101 in 
600rn, nam mora biti tttkoj jasno, kam bomo smreki dolo .čili njeno mesto. 

Zaradi obnovitve lesnih .zalog naših .gozdov, zaradi obnove in normalizacije gozdnih 
sestojev in zar-adi rehabilitacije našega gozdnega gospodarstva, je Ljudska skupščina LRS 
·sp.rejela: zarkon o sHa.dih za obnovo, goj ·itev in varstvo gozdov, ki velja od 6. aprila 1954 
dalje. Izvršni svet Ljudske skupščine LRS ·pa je 2. julija 1954 predpisal Uredbo o plače
vanju prispevkov v skla·de za obnovo, gojitev in varstrvo goz,dov ter o uporabi teh skladov 
in 29. juJjja 195•1 Ure:dbo o sečnjah fgo.zdnega .drevja. 

Ne :zdi se mi 'Umestno raz-pravljati o tem, da se sklad za obnovo, gojitev i:n varstvo 
gozdov pondkod uporablja v namene, .ki so daleč od zakonskih sm·cmic; pač pa želim 
opozoriti1 da se po:d vplivom a:kcije var.čevanja ·z lesom praksa izdajanja sečnih dovoljenj· 
po Uredbi o sečnjah gozdnega drevja ponekod ravna samo 'j)O dveh princi'Pih: l. za vsako 
ceno varčevati z lesom in 2. 7ibrati prispevke v :go~dni s-klad, lki je edino sredstvo za dos·ego 
postavljenC!ga cilja. Kar ·zadeva potrebo varčevanja 1z lesom, nam je lans•ko ra.zpravljanje 
v Celju (23. i·o 24. jatl!Uarja 1954) na•kazalo dolgoročne in kratkoročne sme.rnice; kar pa 
_zadeva potrebo zbiranja gozc1nega sklada, je vsak 1dvom odveč , :ker brez sredstev še tako 
dob.ra volja ne •more nič .pomagati. Drugo opa je vpra'Šanje, kje varčevati. 

Znano je, ·da se smr~kovo .mla•dje iz1 pregostih kultur uporahlja za novoletne jelke, 
tanka hlodovina ,za opornike rv :hmeljni1ki.h ko.t hmeljev~ke, močnejša v rudnikih kot jamski 
les za podpornike, v tova·mah celuloze kot celulozni les, za telegrafs-ke in telefonske 
drogove, v gra.dbeništvu kot o,dličen gradbeni Ies itd. Vemo tudi, da se deiblovina na raznih 
obratih pre.deluje v :.polirzdelke in končne izdd.ke, .kot na primer na ža-gah za ·deske, v zabo~ 
jamah v garnilnJre, zabojev, v tovaruah mizars'kih plošč v panelke iz smrekovih letvic, da 
v tovarnah pohištva Slll.T'ekovina ne 111ajde odgovarjajočega nadomestila, da potrebujejo 
ogromne ~oli.čine smrekovi•ne ladjedelnice, da so lesna volna, lesonit, lesna moka in lesni 
bri:keti proizYo.di meha.ni'Čne predelave in izkoriščanja s1mrekovine te-r da se ogromne 
količine smrekovega lesa kemično predelajo v rotacijs·ki in navadni papi·r. ln •ker se vsega 
tega dohro .zavedam·o, lF!e' :bomo sma,trali sm.re~e za drevesno vrsto, s kate.ro moramo po 
.Jližinah gladko opraviti. Vendar pa mdi ne smemo postopati tako, da bi pri izdaji sečnih 

do1vo•ljemj odo.bren·e kontingente prevalili v breme listavcev, hrasta in bukve. Kak~cn je 
pri nas položaj hrasta, zlasti doba, nam dokazuje uredba, ki je morala zaščititi še edino 
preostalo .dohovino v Krakovem pri Kostanjevici kot pri rodni spomenik; kar pa zadeva 
bu:kev, velja še vedno v kamen vldesano, a na Krasu razgaljeno načelo, da je bukev mati 
gozda. Nujno potrebn.o· je, da se v tem pogledu, .kot je to predvidel Gozda·rski inštitut 
v svojih sme~icah glede Pohorskih (ing. Žagar - dr. Wraber) in nižinskih gozdov 
(ing. Milklavžič) ter planinskih predelov (ing. Sušter.šič), poskxbi tudi za p r a.;, i ln o 
str o 'k o v-no izvajanje uredbe o sečnjah go:udnega .drevja v pra, k s i. 

Ing. Franjo Munih 
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Nova gnzdna cesta, ki jo je zgradila Kmetijska zadmga DFa.Ž.goše na viso,ko planoto 
Jelovice. - V nedržavnih ·gozdovih krajnskega okraja je bilo lan ,i zgrajeno 15.220 m novih 
gozdnih poti, katere so trasirali gozdarji Okrajne up rave IZa gozdarstvo. Načrtno zgrajene 
_goz-dne komunikacije so predpogoj z.a intenzivnejše gospodarjenje v .gozdovih, zlasti v 

hrirbovit~h in planinskih .predelih. (Foto: Ing. F. }urbar/ 

.r-L ~ 
MISLJENJE AVSTRIJSKIH STROKOVNJAKOV O žičNICAH 

Iz ·desetih poročil av·strijski·h ,go·zda:r.skih sfrroko·vnjakov, iz·med Jcateril1 se jiJ1 je 
:pd udele.žilo ek!skurzije v Svioo, ·Šest pa v Svico in Francijo .z namenom, da si og.edajo 
-tamkajšnje gozdne žičnice ter ugotovijo možnost njihove uporabe v :a·vstrijskih razmerah, 
je ra.zvidno, da je problem .go·zdnih •žičnic še vedno predmet Hudija, da povsod tam še 
·vedno iščejo 1bolj-še rešitve ter ·da •imaj-o o njih še iZelo raz!ična mnenja. Več ali manj 
jasno. iz·zveni za·ključe.k knjige ing. Rudolfa Mayrja »Seilbahn·bau in der .Schweiz und in 
Frankreich. Beri·chte und Ergebnisse ·zwe.ier .Studienreis-e;n«. (Izdajatelj bsterreichisches 
ProduktiviUits-Zentrum, Wien 1954. 107 strani., 24 slik): 

»V normalnih razmerah naj se v gozdov1h zgradi gosta mreža cest ter namesto 
njih samo v izjemlllih primerih žičnice z dvema nosilkama in z. neprekinjeno vla.čilko . 
. 2erjavi velikih dolžin s kompliciranimi mehan.ičnimi 1apravami so predragi in z njimi 
se spravilo lesa ·do redke cestne m-reže navadno ne izplača. Pač pa so za sprav;ilo do 
goste cestne mreže ;priporo-čljivi p·opolnoma primitivni kratki žerjavi. Vendar tudi 
delovanje teh žerjavov, v kolikor z njimi spravljamo les po pohočj:ih navzdol, ni še 
popolnoma zad·ovoljivo rešeno.« č. 
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DRUŠT,TENE VESTI 

GOZDARSTVO V BELI KRAJINI 

.Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov je priredilo skupno z OLO črnomelj od 
5. ,do 12. decembra 1954 Bdokranjski teden. To je bila pomembna prireditev, na kateri 
je bila proslavljena desetletnica prve konference kmetijskih strokovnjakov na osvobo
jenem ozemlju. Hkrati so .številni udeleženci in raznovrstni drugi 1pa tu.cJi gozdarski 
strokovnjaki p.reučiri posebne gospodarske raz.inere Bele krajine in nato predložili dolo

čene ukrepe, zlasti za izboljšanje dosedam.jega kmetijstva in gozdarstva. Sodelovalo je 
osem .gozdarskih strokovnjakov in to trije iz Instituta za gozdno in ksno gospodarstvo 
Slovenije, dva z f.-gronomsko-gozda.rsko-veterinarske fakultete ter po eden od Republiške 
uprave za gozdarstvo, Okrajne uprave ,za gO.zclarstvo v Črnomlju in Gozdnega gospo 
darstva v Novem m ·estu. 

Gozdarski strokovnjwki so se dne 5. XII. 1954 udeležili zborovanja v Črnomlju, 

naslednji da111 pa so skupno z belokranjskimi -gozdarji odšli na krožno potovanje po 
Beli krajini (.Semič~Krvo~iki vrh-Mctlika-.Podzemelj-Adldičr-Vinica-S-inji vrh
Špeharji in nazaj) ter si ogledali najibolj· ,zna·čilne belokranjske gozdove, gozdne nasade 
·iri steljnike. posebej pa š.e bukovc sestoje pri Sinjem vrhu in Š'peharjih. Po obhodu so 
se ·gozdarji ,priključili kmetijskim ddovnirn. skupina~n pri uhčinah, ki so .glede na go
zdarstvo najbolj važn.e, ter v spremstvu področnih logarjev podrobneje q:>roučili stanje 
gozdov in pn:dvideli ukrepe za njegovo i21boljhnje, s predavanji o gozdarstvu pa sode
lovali na kmetijskih večerih. Ko so to delo -končali, so se skupaj s li:metij.s.kimi in dru,gimi 
strokovnjailci vrnili v Crnomdj t"e·r na podlagi poročil posameznih strokovnjakov in po 
razpravljanju o pereči1h gozdarskih. vpra.šanj~h Bele krajine sestavili poročilo o stanju 
gozdov v Beli krajini in predloge ,za nje.govo i.zboljšanje. Poročilo se v pretežni m e:i 
nanaša na nedržavne gozdove in 1zajema nekaj :naj;bolj perečih gozdarskih problemov, 

zato ga v skrajšanem ohsegu objavljamo. 

Splošni poda.tki o belokranjskih gozdovih 

Po inventarizaciji gozdov iz 1.. 1952 z.naša površina gozdov v Beli krajini: 

splošnega 1 juds~ega premoženja 
zadrug in ~asebnikov . 

SkQpaj 

4.967 ha (31% vseh gozdov) 
11.141 ha (69% vseh gozdov) 

16.108 ha 

. Gozdo-vi torej p·okrivajo 24.% Bele krajine. Po podatkih PO (Kmetijske obvešče

valne službe) pa naj bi ga:zdnatost Bele kraji·ne znašala nekaj več, namreč 2'7%. Če 
primerjamo ta podateJk- s povprečno gozdnatostjo Slovenije, ki z-naša 43%, vidimo, da je 
Eda krajina glede go~dov mnogo !bolj revna kakor ostala Slovenija. Kljub temu se tu 

m: kaže večje :pomanjkanje lesa, ker deželo obdajajo razsežna gozdna področja Roga. 
in Gorjancev. Razen tega raste pr.ecej lesa tudi na .ko~enicah, pa-šnikih in steljnikih, 
katere vodijo v zemljiškem ~atastru kot pašnike. 

Po podatkih. omenjene inventarizacije imajo ,gozdovi Bele ,krajine s sledečo zalogo-

lesa: 

iglavci 
listavci 

Skupaj. 

518.000 m 3 (27% vse lesne .zaloge) 

1,372.000 m3 (73% ) 

1,890.000 m 3 

Povprečna lesna zaloga n'a ha znaša:. v državnem sektorju 181 rn3 , v neddavnem se-ktorju 
91 m 3 , v o:beh sektorjih s-kupaj 118m3. Potrebna pa bi bila zaloga najmanj 200 m:S_ 
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Letni priraste:k lesa se ceni v dr.lavnem sektorju 4,61 m 3 , v ned1;žav:nem 2,16 ma, 
::povprečno 2,90 m 3 po ha. 

Lesna zaloga in njen .prirastek ne ·dosegata niti polovice potrebne višine. Iz podatkov 
preteklih let .pa vidimo. da je bilo poscka·ne.ga veliko več. lesa, kot je znašal letni prirastek. 
J>oleg tega so mar'Sikje sekali tudi na nepravilen način .. Pos~edice takšnega gospodarjenja 
so že sedaj dovolj jasno· vidne, zlasti v nižinskih go.zdov·ih. Na splošno je stanje v 

plošnodruŽ'henih go;zdovi.b lbolj6e kot v privatnih go~dovih, ker je zase•bna gozdna .posest 

.zelo razdrobljena,. zaradi česar je sm.otrno ·gozdno gospodarjenje močno otež-kočeno. 

Gojenje gozdov 

Tla in podnebje Bele krajine sta za gojenje -gozdov izredno ugodna, o čemer pnca 
-veli•ko število drevesnih vrst, ki tukaj tako do-bro uspevajo kakor malo•kje v Sloveniji 
(hrast, bukev, smreka, cer, gaher, kostanj, oreh, ·bor, jelka, robi.nija, bmza, javor, brest, 

topoli in vnbe) . 

Ob normalnih ra;zmerah :bi zna.šal letni prirastek 140.000 m 3 lesa. Vzrok sedanji 

nizki gozdni proizvodnji so izčrpani, močno izsekani gozdovi. Tretjina kmečkih gozdov, 

okrog '!000 ha, je posebno mo•Čno obremenjena z gmbljenjem listja, tako da drevje 

občutno pC'Ša in ne -daje pravega prirastka. V kolikor 1bi se grabljenje l.lstja nadaljevalo 

\' sedal'ljem obsegu, so ti go..zdovi zapisani neizog~bnemu propadu. Z ·grabljenjem listja 

se t1a najbolj izčtpavajo v nitzkih (panjevs.kih) kostanjevih gozdovih, .ki dajejo kolje 'Za 

vinograde. 

Znaten del steljnikov se razprostira na globokih tleh, katera bi z mclionicijo lahko 

spremenili v dobra kmetijska zemljišča. Danes še ni mogoče predvideti_, katere steljnike 

bo v bodoče zajelo kmetijstvo, >zato tudi še ni mogoče pristopiti k izločanju steljnikov 

za pogozdovanje, ra:zen onih na :plitvih tleh, ki so sposo:bna sa-mo za ,gozdno kulturo . 

Da bi se te površine, če postanejo za steljarjenje nepotretbne in jiJ:t .kmetijstvo tudi za 

druge kulture ne bo potrt~bovalo, lahko same prir-odno zasejale, naj se drevje na s-telj

nihh :Za sedaj ~e ne pose-ka. Ob sedanjem stanju praktično nfti ni mogoče niti ni na mestu 

_pogozdovati steljnike, razen onih, kje.r je gozd potreben za varstvo zemljiš·Č. Upoštevati 

je troha, da so ob današnjem stanju kmetijstva steljni-ki potrebni in da bi bili ,z nasilnim 

spreminjanjem dela njihovih povrlin ostali še ·bolj obremenjeni s steljarjcnjem. 

Da ·bi 4000 ha kmečkega gozda rešili pro;padanja, ki grozi zaradi grablje.nja listja, 

in da bi sprostili .watne povi<šine stdjnikov (krog 2000 ba), je nujno .potrebno dvigniti 

proizvodnjo krme in žitaric. V ta namen je treba kmetovalcem o:mogo·čiti, ·da si zgra.dijo 

gnojišča in gnojnične jame. S proizvodnjo dobre krme se .bo za nastiljanje pričela upo

l·abljati shma, kar bo zmanjšalo potrebo po stelji in stcljarjenje v gozdovih :bo poje

njalo. Na ta način 1bo brez velikih izdatkov omogočena obnova gozda na površini 6000 ha. 

Zato je tudi -gozdarstvo poklicana, da iz sredstev za obnovo goz·dov pdspeva dolo·čeni 

znesek za ureditev goojišč, .katerih pomanjkanje ovira. napredek kmetijstva in uničuje 

go.zdove. Kje.r je potr.ebno zaradi .zaščite ta1 stcljarjenje prepovedati, naj se priza·detim 

kmetovalcem preskrbi iz sklada •za obnovo gozdov potrebna slama (n. pr. J·Z Vojvodine, 

ki jo prodaja v inozemstvo) . 

čiščenju in redčenju .gozdov ter izsekavanju košatih dreves med mlajem je treba 

po-svetiti največjo -po:zornost, -da •bi na ta. način povečali kakovost sestojev in proiz

vodnjo lesa. 

Splošna želja kmetov je, da bi v večji meri gojili smreko. SnHeka uspeva v Beli .krajini 
na sploš-no dobro samo :kot primes ]istnate·ga gozda, posamično ali v manjših sku:pinah 
3 elo ,5 dreves. V večjih skwpinah pa še rbolj zakisa že kisla. Oa in po 10 do 15 letih 
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vidno zaostaja v prirastku. Večjo pozornost pa je treba posvetiti jelki, predvsem v bolj 
svežih legah, kjer se tudi sama pomlajuje. V večjem obsegu je treba uvajati v Belo· 
krajino tudi nižinski macesen. 

Varstvo gozdov 

Zdravstveno stanje belokranjskih gozdov je razen kalamitetnega sušenja bukve na 
splošno precej ,zadovoljlYO in ne zahteva nekih neodložljivih varstvenih ukrepov. Pojav· 
r-de·če 'gnilobe in grizlice na smre.ki, s1aha r_ast te drevesne vrste in pojavljanje ~.mrekove· 

uši, ikrivenčasta rast ·bora in hiranje nasadov ka.nadskega topola pa dokazujejo, da pri 
izibiri drcvesnih vrst oziroma njihovih zvrsti ,pogosto niso lbile upo!Štev-ane njihove rastiščne 
zahteve. 

Vprašanje, ki terja posobno .pozornost, je broz ·dvoma sušenje 'bukovih gozdov. 
V Beli krajini se bukovo dr ev je naglo suši v go!ljdnem okolišu med Tan-čo goro , Vinico, 
Starim tr-gom in Miklarji. Ta okoliš zavzema višinsko ravan, se.gajočo približno do 
:100m nadmorske višine, kjer naglo prehaja v strma pobočja. Okužena področje obsega 
ok. 4000 ha. Ce odštejemo mlade -.Še zdrave sestoje in drugo.vrst.ne gozdove tega ;področja, 

odpade ·na su.šeče se ;bukove sestoje ok. 2.500 ha povl'Ši.ne . .Sušenje je v zadnjih petih 
letih ,zajelo letno povprečno ok 17.500 m3 lesa, kar predstavlja vrednost o\k. 10,500.000 din 
in 70,000.000 din i•z:gube narodnega dohodka letno. 

Prvi znaki s·ušenja so ·bili na navedenem področju opaženi ok. le.ta 193i, močnejš i. 

obseg pa je !bolezen zavzela leta 1949. Po vsej verjetnosti ima propadanje bukovih goz-dov 
svoj izvor v glivični boleZlli (m:ki :zaprtotros.nici), dočim so podnebni in taJni pogoji 
naj'hrž še pospešili nagli razvoj !bole.zni. Sušenje je do sedaj zajelo 10 do 80% dreves 
okuženih ibukovih scstojev. Obseg okužbe je torej zelo razllčen, naj.bolj vidna pa je v 
sestoj.ih, v -katerih so 1bile'.i v .preteklih letih izvedene sečnje, zlasti tam, kjer so bili posegi 
v s.kle.p sestaja močuej~i in je hilo porušeno biološko ravno·težje gozda. 

P.o .grobi ce11itvi meri vidno o1.""U.ženi les ~ bukve s suhimi in .po1omljcnimi vrhovi) v 
pri.zadetih hukovih ,gozdovih ok. 70.000 m3. Dru bi preprečili nadaljnje naglo napredujočc 
trohnenje tega lesa, ga je treba čimpreje pa.-e-delati v ustrezne sortimente in uporabiti: . 
Za to bi hilo škodljivo še naprej odla šati s sečnjo on~h b.ukev, .ki so vidno okužene. Priz<t
deti. les naj bi izkoristili n . pr. v dveh letnih posckih :po ok. 35 .000 m3 ·brutto mase ali ok. 
~5 .000 m3 mznih sortimeniov. Ker gre pri tem pogosto za sečnjo gospodarsko nedoraslih 
dreves, ho potrebno ,pri sečnji ·posvetiti posebno pozornost iz-delavi celul·oz.oega lesa in 
.železniških pragov. Pri sečnji bo izdd ana znatna količina sortimentov, ki bodo und i zaradi 
trohno.be manjšo upo rabno vrednost, zato bo treba nujno rešiti vprašanje pocenitve proiz
vodnih stroškov z izgradnjo ust rezne ,-p rometne naprave. 

Raziskovanju sušen ja ·hukve, •ugotovitvi povzročitelja ter proučevanju .njegove bion o
mij e je tmba posvetiti vso pozornost in na podla·gi .:bbranih ugotovitev predpisati ustrezne 
krajevne gozclnogojitvene i11 more.bitnc karantenske ukrepe. 

Za sečnjo vidno okuženih dreves v .bukovih sestojih bo treba izdajati gozdnim po sest
nikom sc·čne naloge na podlagi dolo·čil Temeljnega zakona o varstvu rastlin pred boleznimi 
in škodljivci (U. L. F RJ št. 26 •z dne 23. VI. 1954). V .zvezi s temi i.zrednimi sečnjami 
bo treba tp"t:edložiti Upravi 'Za plan LRS ustrezno povečanje plana sečnje za nedržavni 
sektor OLO črnomelj .. Ne fglede na napredovanje bolezni in sečnjo obolelih dreves pa. 
moramo brez odlašanja ;pričeti z ·ustreznimi pdpravami in z vna.šanjem primer.nih dre
vesnih vrst v ogrožene gozdove. 

Gozdne komunikacije 

Zasebni goz.dovi ra-zpolagajo z zelo skromno .transportno mrežo , ki sestoji najvee IZ 

gozdnih poti. ·Poti so sicer sorazmerno goste, zlasti če upoštevamo niz.ko lesno zalogo, saj 
znaša njihova povpTeČoa medsebojna. razdalja ok. 300m. Glavna s1a·bost teh 1po·ti je kako-
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vost. Poti so ozke, s 1kratkimi premami ·ter z ostrimi krivinami in naglimi spremembami 
naklonov, zato so nesposohne za vozila z večjo storilnostjo. P.ravih gozdnih cest v zasebni\h 
gozdovih sploh ni. Tu in tam se jih dotikajo ali jih križajo javne ceste, s katerimi so 
<pMezane gozdne poti. 'Nekol,iJko boljše je stanje .go•zdnih komtm~kacij v .državnih gozdovih. 
Tu so speljane gozdne ceste .bolj.še .kakovosti, vendar j·e mreža poti redkejša od one v
zasebnih gozdovih. Vzdrževanje traos,porble mre,že je v obeh sektorjih popolnoma 
nezado.stno. 

Na željo oQ-čine Semič so si gozdarski strokovnjaki ogledali komuni.kacijsko mrežo 
v vinogradih in v višj-e ležečih go:zdovih nad Semičem in iskali rešitev, kako .zgraditi nove 
c·este, .ki bi istočasno ocl1)irale gozdove in služile vinogradništvu. Na željo občine Dragatuši 
so proučevali tudi možnost izvoza lesa iz go~dov okoli Kolečaja, v ·katerih se ~suši \mkovina .. 
Pnišli so -do sklepa, d.a je ta.ka cesta gos1podars.ko ut.enreljena. 

Gozdarski strokovnjLllki, ki so sodelovali pri Kmetijskem tednu v :Bdi krajini, na Vinici' 
elne 6. XII. 1954. (Foto: Prof. 1 van Klemenčič) 

V pogledu gozdnih .komunikacij &o dali naslednje predloge: popraviti čim več obsto
ječih gozdnih poti, da bodo sposobne za. večje tovore; na krajšo razdaljo pa vsaj z vprežno 
živino. Te pm.metne žile je t.reba stalno v.zdrževati. Izdelati je treba dolgoročni načrt 

gradnje gozdnih kornunik<l!cij; izdelati tnačrt, trasirati in zgraditi ,dve cesti, ki bi vodili po 
pobočju nad Semičem, tako da hi ena prevzela <vlogo sedanje »srednje poti«, :druga pa 
vlogo »veHkega jarka«, venda.r ·z največ 8 % vzpona, in da bi tako omo·gočiii prevoz 
bremen tudi na;vzgor. Izdelati je treba 'IlaČrt, urasirati. in zgraditi cesto, ki bi se odcepila 
od nove ·ceste Tanča gora-,Stari trg in vodila v smeri proti Tisovi ~glavi (619 m) nad 
Sinji.m vrhom v goZJclove, kjer se suši ·hukovina. Na splošno pa je potr~bno gra\diti •Čim več 

poti in cest, kt:~~r rprav one omogočajo dobro gospodarjollje z go-zdovi . 

Splošni ukrepi 

V okviru iiplošnega desetlet-nega perspektivnega .programa za vse gospodarske pano,ge 
je t·reba sestaviti tudi poseben 11ačrt za vse vrste go,zdno in lcsnogospodarske dejav-nosti 
(ureditev, o.bnova, gojenje, varstvo in izkoriščanje ·go1Jdov, prometne n<l!prave, lesni obrati, 
preskr,ba z lesom itd.). V programu je treba ločiti dolgoročne naloge od kni.tkoročnih . 

Sledi nekaj gia vnih smernic: 
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l. !~vede naj se katt>gorrzacija oziroma razvrstit~v zemljišč po njihovi proizvo-dni 
sposobnosti. Posebne ekipe agronomov, gozdarjev in drugih gospodarstvenikov naj oprav
ljajo to nalogo od 'Zemljišča do zemljišča, podo1bno kot se Je to zgodilo že v ra·znih predelih 
LR Slovenije. Osnovno vodilno .načelo pri tem naj bo, da S·e gozdovi omejijo na absolutna 
(1brezpogojna) go.zdna tla; relativ.na (pogojna) tla, ki so tr.ajno primerna za kmetijske 
'kulture, pa naj se ustrezno ,preoblikujejo in, kjer je to potrebno, zavarujejo z gozdnimi 
pasovi.: Strma pobotja in gozdnati vrhovi Be.1e k.rajine so primerni samo za go·zd; tla blagi·h 
·pobočij oziroma gričev ja in ravninskega dela pokrajine pa so - z malimi izjemami -
samo relativna. 

2. Spričo dejstva, da se v Beli krajini letno porabi ve.č lesa kot ga. priraste, da se 
torej gozdna glavnica postopoma zmanj·šuje, je nujno potrebno najprej spraviti v sklad 
pora·bo lesa s tprirastkom, nato pa -povečavati prirastek, da ·bi se lesna zaloga čim hitreje 
približala nonnali. 

Ker so zlasti gozdovi v bližini naselij in cest prekomerno izkoriščani, medtem ko so v 
-oddaljenih pre-d·elih zane_marjeni, je nujno, da se v večjih razdaljah z.gradijo kamionske 
ces.te v odročne :predele, predvsem na pobočja ro.ške-ga pogorja. Tako bo mo,goče uporabljati 
za kurjavo droben, manj vreden les iz redče j in čiščenj. ki sicer v gozdu propade. V ta 
namen naj se uporabijo predvsem sr:edstva iz gozdne-ga sklada. 

3. Cene lesa in trgovina z lesom doslej nista v dovolj v:eliki meri vplivala na to, 
da bi .belokranjski kmetje. v svoji gospodarski zaostalosti posvečali potrebno skrb varstvu 
in negi go,zdov in njihovemu smotrnemu izkoriščanju. Kmetijske zadruge oziroma njihovi 
lesni odseki čestokrat špekulirajo z lesom v ·Škodo gozdnih posestni.kov; razna podjetja 
izkoriščajo njihovo nevednost pri merjenju, ceni in dr. 

Za ozdravljenje teh razmer je treba v prvi vrsti usposo·biti KZ kot osnovne združbe 
neposrednih proizvajalcev kmetov, da v .gozdnem in lesnern gospodarstvu preložijo tezišče 

svoje dejavnosti na smotrno gospodarjenje. Namesto lesnih odsekov naj us!tanovijo 
gondar~ke odseke, naj nameščajo svoje logarje (dokler rii šolanih pa pomožne logarje) in 
gozda.rje .za .goj·enje in izkoriščanje .gozdov ter 1za: manip_ulacijo z lesom, da bi z njim 
var.čeva1i in ga upora:bljali IZa najtbolj ustrezne namene. Ob.čine oziroma bodoče komune. 
na ·katere Ibo v vedno večji mer~ prehajala t.udi gozdno-gospodarska dejavnost, bodo morale 
delo zadr.u-g nadz·orovati in usmerjati. Stremeti mo_rajo za tem, da bo tudi siromašna prebi
valstvo •preskrblj.eno s ·kurivom in gradbm1im lesom. 

4. Ureditev gozdarske službe. Pri OLO Crnomelj je ustanovljena Uprava za gozdarstvo. 
ki je razdelila Belo krajino na revirje in logarske o.koliše, katere vodijo gozdarji oziroma 
1ogarji. Sp~ošno ·dmž:beni gozdovi imajo svojo onganizacijo in so v .strokovnem pogledu 
na !boljšem. Na splošno primanj'kuje strokovnega oselbja, ·posebno za privatne gozdove, zato 
je potrebno ~1jihovo -število ustrezno povečati. V času administrativnega upravljanja 
našega gospodarstva, ko je .bilo rplans.ko centralistično ukrepanje tudi v gozdarstvu bolj 
ali manj nujno, je kmet il2'lgu'hil zanimanje za gojenje in varovanje svojih gozdov. V 
bodoče bo ·pripadla občinam oz,i_roma komunam pri gospodarjenju z gozdom in lesom 
izredno važna vloga, 1predvsem v privatnem gos1)odarskem sektorju. Kmet kot neposredni 
proizvaj

1
alec oziroma vodja svojega gospodarstva naj bo živo zainteresiran za bodočnost 

svojih .in skupnih (splošno družbenih) gozdov. Naloge komune bodo, da spremeni sedanjo 
pasivnost goz,dnega posestnika v čim halj aktivno sodelovanje. Le skupno smotrno delo 
kmetov in strokovnjak~v, .zavestno delo za potrebe skupnosti, bo obvarovalo kmečke 
go·zdovc Bele krajine ,pred nadaljnjim propadanjem in dvignilo njihovo proizvodnjo. 

5 .. Društvo gozdarSJkih hl.Žea:1i·rjev in tehnikov, g.ozdaTSka fakulteta, gozdarske šote in 
druge ustanove. naj še naprej posvečajo posebno s·krb Beli krajini. Institut za gozdno in 
lestno gospodarstvo Slovenije pa naj v Beli krajini .prične z raziskavanji, ki so potrebna 
.za dvig gozdne in lesne proizvodnje. 
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VPRAšANJE STROKOVNlll KADROV, GOZDARSKE SLUžBE 
IN šOLSTVA 

l•ng. Vla,dislav Be 1 tram {Ljubljana) 

Anketa o strokovnih ·kadrih v letu 1954 

ž'e nekaj let sem se vleče nerazčiščeno vprašanje resnične potrebe. gozdarskih 
strokovnih kadrov: logarjev, tehnikov in 1nženirj>ev. S tem v zvezi so bile vodene 
debate) če nas današnji gozdarski šoli v svoji sedanji ·obliki zadovoljujeta. Prav 
tako smo že večkrat slišali trditev, da nam je srednješolec-tehnik sploh nepotreben 
ter vprašanje, kakšen naj bi spl,oh bil njegov lik .in. položaj v službi? Reorganizacij,e 
gozdarske službe pa .sledijo druga drugi brez poznavanja .objektivnega stanja in 
potreb po gozdarskih kadrih, ki bi morali tvoriti temelj reševanju vprašanja kako 
organi•zirati to službo, da bi narodnemu go,spodarstvu donašala čim večjo korist. 

Nagel napredek ved, tehnike in gospod;arstva potiska vsepovso·d na s·vetu v 
ospredje vprašanje strokovnih kadrov. Zato temu vprašanju povsod .posvečajo 
najiVeČjo skrb. V ta namen je naše društvo spomladi 1954: načelo vprašanje ankete 
o sedanjem stanj!J in neobhodnih potrebah po strokovnih kadrih pri ustanovah 
in podjetjih. 

Čeprav so bili obrazci za anketo zelo enostavni in ni njihovo izpolnjevanje 
zahtevalo posebnega truda, sta vendar pretekla skoraj še dva meseca po izteku 
d:oločenega roka, predno je bilo zbrano gradivo 'Za vso Slovenijo. Podatke so dali 
Uprava za gozdarstvo LRS, Zavod za ,gospodarsko planiranje, Zavod za statistiko 
in evidenco, Glavna zadružna zveza, fakulteta, gozdarski inš6tut, srednja in nižja 
g,ozdar.ska šola, lesnoindustrijski odsek tehniške srednje šole, 20 okrajnih in 2 
mestna ljudska odbora, ~ sekcije za .pogo·zdovanje krasa, 14 .gozdnih gos-podarst,ev, 
Podjetje za w·ejanje hudournikov in Gozdne semenarne in drevesnice Mengeš. 
V si strokovni uslužbenci oziroma nameščenci so bili v anketni ;poE ra·zvrščeni v 
7 skupin glede na to, koliko let bo kdo predvidoma še opravljal službo (n. p.r. 
31-35, 26-30, 21- 25, 16-20, 11-15, 6-W, 1-5 leta). V anketi smo upoštevali 
kvalifikacijo inženirja, tehnika, absolventa gozdarske srednje šole in tehnika brez 
te šole, ki je dobil s:voj naziv v prejšnjih letih. Ra·zlikovali ;smo kvalificiranega 
logarja (I) z logarskim tečaj1em ali nižjo- gozdarsko •Šolo, ki je trajala od 3 do 10 
mesecev, in nekvalificiranega logarja (Il) brez te šole ali dalj·šega tečaja. 

čeprav je razumljivo, da mnenja sestavljalcev anketnih odgovorov niso mogla 
biti povsem enotna, vendar iz 50 prispelih odgovorov lahko rzaključimo, da smo 
vendarle prišli do uporabljivih podatkov. Podatki kažejo trenutno stanje in pred
videvajo nujno potrebno število strokovnega osebja za gozdarsko službo v orga
n1zacijski obliki, ki je bila veljavna dne 31. VII. 1954. Resda ,se je stanje strokov
nega osebja od takrat v toliko spremenilo, da je ,določeno število ljudi prešlo od 
gozdnih gospodarstev v okrajno službo, kot n. pr. ddno taksacija, logarji itd. 
Vendar kaže pregled stanje in .potrebe, ki jih nobena sp,remenjena oblika gozdar
ske službe ne more zmanjšati, temveč jih lahko .samo poveča. 
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I. 

IL 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Pregled stanja in potreb po gozdarskih kadrih, razporejenih po 

Organizacijska skupina 
1 

Inženirji I---T_e_h~lil,-_ik_·t _ _ 
1 

centr. 1 obrati 1 skupno centr. 1 obral_i 
-----7--~~-~ 

Uprava za gozd., Zavod za gosp. 
planir., Zavod za statistiko in S 
evid"enco LRS A 

Inštlh.J.t, gozdarska fakulteta ln stro- S 
kovne šole A 

Zadružništvo s 
A 

1 

8 
13 

24 
52 

2 
15 

4 sekcije za pogozdovanje krasa s 1 - 2 
A ; 

Podjetje za urejevanje hudoumi- S 
kov, Gozd. sem. in drev. Mengeš A 

22- uprav za gozdarstvo pri OLO S 
ln MLO A 

5 

8 11 1 - -

40 \ 7 
81 69 

8 
13 

24 2 
52 12 2 

2 4 
.16 45 

2 7 
5 

8 3 
JI 5 

47 47 
/50 68 

16 62 33 68 
51 1/6 42 80 

s 46 
A 65 ,VII. 14 gozdnih gospodarstev 

V sega: po stanju 31. julija 1954 
potrebno po anketi 

s 1126 1 27 1153 \ 84 1137 ,, 
A 223 j 140 363 1 129 240 1 

Razlika: primanjkljaj 
presežek 1 ~ 1 l ~ 1 

210 
.1 ~ 1 l ~ i 

-----------------~----~~---~-------

1 57 1 19 1 42 1 6S 1 57 1 
Razmerje S : A v 0/ 0 

----·--,--------------; ____ ____: ____ ..:..__ ____ _ -----------'----------'--------''-----! 

S - dejansko st(J.nje dne 31. VII. 1954. 

A - potrebno število po rezultatih a.n:kete. 

Pod o b r a t i s,o mišljena mesta v kmetijskih zad:rugah, v sekcijah za pogoz-
dovanje krasa, na okrajnih gozda-rskih lfevi>rjih in v obratih gozdnih gospodarstev. · 

Pod te ren om je razumeti službena mesta izven obratov, 

V se ustanove in .podjetja, ki so tedaj zaposlovale gozdarsko osebje, so pri
kazana v 7 sorodnih skupinah. tP od ro bnejša raz'Členitev hi zahtevala več prostora 
in bi samo otežkočala pregled. 

Razmeroma največje je -pomanjkanje inženir j ev. Med 20 okraji in 2 
mestoma jih je bilo tega dne 10 brez inženirja, 4 pa so imeli samo po 1 inžeL1irja. 
Med 14 gozdnimi gospodarstvi pa so ·bila 3 brez j,nženirja. Zavedajoč se velikega 
pomanjkanja strokovnjakov sta 2· gozdni gospodarstvi predvideli vsako samo po 
1 inlenir.ja. namesto vsaj -petkrat toli·ko. čeprav je pomanjkanje inženirjev v 
osrednjih organih ustanov: in podjetij veli.ko in so tudi predvidene potrebe skrčene 
do najnižje mogoče mere, vidimo, ,da je na terenu, t. j. pri gozdnih obratih in 
v go.zdarskih okoliših, stanje še brez primere težje. Pri 890.000 ha slovenskih 
gozdov je neposredno na terenu zaposlenih vsega skupaj samo 16 inženirjev (na 
gozdnih obratih). Na enega inženirja odpade povprečno nič manj kot 55.600 ha 
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cnakiih ali sorodnih organizacijsk-ih skupinah, z dne 31. VII.-1954 

Tehniki Logarjf L 
1 

Logarji. II 

teren. / skupno cen tr. 1 obrati 1 teren 1 skupno 1 cenir. r obrati 1 teren 1 ~k~pno 1 

- - 1 - - - - - 1 -
1 

- -
- - - - · - - -1 -·! - -

- 2 2 3 41 - 5 - 1 - 1 
- 14 2 -1 6 - - _ , -

~ .) - - 10 1 10 - - 30 30 
- 471 - - 139 139 - - -1 - 1 

4 11 ul - 1 11 12 - - l 4 

- 1 
4 

4 - < 1 15 16 - -\ -

. - 7 - 2 - 2 - 1 - 1 
- 14 - 1 - 1 - - - -

14' 113 5 32 277 314 - 9 407 41 6 
7/ 236 5 JO 711 726 ] - - - 1 

17 118 2 30 180 212 - 8 115 
- 1 123-47 169 1 36 288 326 -

35 1256 1 

9 

si 
68 j 4 78 ! 555 j - 1 19 '! 556 _l 575 

~2 1 11531 1213 1 
1 

122 461 -j -1 -
1 

i ! 

1 1 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

87 235 - - 675 675 - - -
1 

-
- - 1 16 

1 

- 17 - 19 556 1 575 
1 

29 
'1 

52 
1 

112 
1 

131 
1 

41 
1 

46 
1 -

-· 

Za zadružništvo je dala podat<ke Glavna zadružna zveza LRS~ za vse ostale 
ustanove in podjetja pa neposredni interesenti, ki so razporejeni po sorodnih skupinah. 

Zbornica za krn-etijstvo in gozdarstvo LRS nima g:ozdarskega strokovnjaka in 
ga še ni niti predvidela. Tudi Glavna zadru-žna zveza jih bo v centrali potre,bovala določeno 
število. 

Iz celotne razprede1nice je razvidno veliko pomanjkanje strokovnega osebja, 
ki je pri nekaterih organiz;;cijah še pose'bno težko, čeprav so prikazane potrebe zdo 
skromne. 

go.z-dne površine, kar je. za srednje evropsko povprečje najmanj 1 O-krat preveč. 
Če primerjamo .med seboj stanje in potrebe, že same številke v razpredelnici 
-dovolj z-govorno govorijo o težkem stanju. 

Ra,zpred'elnica nam daje tudi zanimiv odgovor na vprašanje o potrebi po 
gozdarskem tehniku. V najmlajši skupini imamo 91 tehnikov, ki so vsi 
absolventi gozdarske srednje šole. Med ostalimi 16.5 je manjš.i del onih z nepo
polno srednjo gozdarsko šolo, o:d katerih so se mnogi usposobili in opravili tudi 
strokovni izpit, čeprav nimajo takšne šolske strokovne izobrazbe, kot jo ima teme
ljito šolani srednješolski absolvent. Večji del tehnikov pa nima prave strok0vne 
šole. Razpredelnica kaže veliko poVlJ>raševanj e po tehni,kih, ki je razmeroma le 
nekaj manjše kot pri inženirjib. Obenem pa nam zgovorno priča o liku in upo
rabljivosti gozdarskega tehnika: zahtevajo ,ga centrale ustanov in podjetij, zahteva 
ga gozdni o.brat in gozdarski revir, zahtevajo ga pa tudi mnoga službena mesta, 
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za katere navadna logarska izobrazba ne ustreza več. Takih mest je čedalje več, 
tako v okrajnih logarskih okoliših, kakor tudi v revirjih na go·zdnih obratih. 
Operativa je tukaj popolnoma samostojno in objektivno presodila in moramo 
zato njeno mnenje tudi resno upoštevati: med 2·2 OLO in MLO jih 20 potrebuje 
tehnike v centrali, 19 pa tudi za revirne gozdarje in 12 za neposredna delovna 
mesta na terenu. Med 14 gozdnimi gospodarstvi jih 11 potrebuje tehnika v cen
trali, vsi pa jih predvidevajo tudi na -obratih in 9 na dosedanjih logarskih revir
jih. S tem je podan hkra-ti odgovor na vpra·Šanje o liku tehnika: tehnik je potreben 
tako v centrali kakor na terenu ter v vse večjem številu tudi tam, kjer smo se 
.doslej morali zadovoljevati celo z nekvalificiranimi logarji. Ali naj v tt~m vidimo 
neko .zapostavljanje tehnika? Nikakor ne! Prihajamo v dobo, ko bo tudi gozdni 
delavec imel osemletko in v bližnji bodočnosti tudi strokovno šolo. Zato je 
potrebno, da so vsaj na važnej-ših in odgovornejših mestih dosedanji·h logarskih 
okolišev ljudje, ki so dorasli nalogam te čedalje bolj zahtevne sll\lžbe. Zato je 
v bodo·Če treba tCl!ka mesta predvideti za tehnike. Dosedanji absolventi gozdarske 
srednje šole so se v praksi na splošno dobro izkazali in jih je operativa tako tudi 
ocenila. 

Po svojih sposobnostih bo tehnik uporabljiv na delovnem mestu revirnega 
gozdarja ali pomočnika upravitelja gozdnega obrata pa tudi kot upravitelj. Lahko 
pa ga bomo uporabili tudi v centralah ·(n. pr. v taksaciji itd.) saj ni malo delovnih 
mest, ki jih namesto inženirja lahko zasede odličen tehnik, in je tudi mnogo 
logarskih revirjev, ki zahtevajo dobro tehnično znanje. 

Preostane še vprašanje I oga rs kega o se b ja. Tukaj zavzemajo delovna 
mesta večinoma popolnoma nekvalificirani uslužbenci brez strokovne in neredko 
tucli brez ostalih potrebnih in važnih kvalifikacij. Pomanjkanje šolske kvalifi
kacije bodo nekateri mogli obvladati s poštenim prizadevanjem pri izvrševanju 
svoje služ.be in z vztrajnim učenjem, da bo:do opravili novo uvedene strokovne 
izpite za logarje in gozdne nadzornike. Določeno število jih bo lahko končalo 
še enoletno gozdarsko nižjo šolo, ostale pa bodo morali ·zamenjati kvalificirani 
logarji. V službi je 555 kvalificiranih logarjev {1), anketa pa izkazuje primanj
kljaj 658 logarjev s potrebno kvalifikacijo. 

Potrebe dobro urejenega gozdarstva 

Proizvodnost go·zdov je danes po vsem svetu v največji meri odvisna tudi 
od zadovoljivega števila kvalitetnega strokovnega kadra. Otipljiv primer dviga 
goz·dne proizvodnosti je gozd v Lehnu na Pohorju, kjer je E. Pogačnik z napred
nim gospodarjenjem in razumnim izkoriščanjem v 40 letih ,prej opustošenemu 
kmečkemu gozdu dvignil hektarski prirastok (donos) od 4m3 na 11 m3 letno. (Dr. 
ing. R. Pipan: 1Povečanje prirastka v naših goz,dovih. Nova proizvodnja 1951.) 

Ob pravilnem gospodarjenju umetno obnavljanje gozdov s.koraj ni potrebno, 
ker opravlja to delo priroda sama. Gospodarjenje pa odseva v pravilni in inten
zivni negi ter v pravilnem izkoriščanju gozda ali s sečnjo na prebiralni ali na 
oplodni na·Čin. S tem so potrebe pogo·zdovanja - razen goličav in izrednih pri
merov - omejene ·do najmanjše mere. Nega gozda pa zahteva, da že od samega 
začetka njegovega prirodnega ali umetnega pomlajanja .spremljamo razvoj mla
dega gozdnega sestaja in izvajamo oh tem skozi vso njegovo življenjsko dobo 
nenehno selekcijo. Od nekaj stotisočev dre.vesc na hektaru prirodJ:\O pomlajene 
površine se tako cio končnega poseka ohrani le nekaj sto dreves. Nič manjšo 
nego ne zahteva prebiralni gozd. Sodobna nega pa je nekaj .povsem drugega, 
kakor šablonsko delo, ki ga še vse preveč vidimo po naših gozdovih. 
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Od nacma postopnega izlo.čanja dreves z izsekavanj em (trehlj.enjem, Cisce
njem in redčenjem) je odvisna količinska, v še večji meri pa tudi kakovostna 
proizvodnja lesa sk<;>zi vso življenjsko dobo gozdnega sestaja. Ti gojitveni ukrepi 
se ponavljajo v istem sestoju vsaki 2 do 10 let, vse do končnega poseka. Nepo
sekana drevesa dobivajo s starostjo sestoja čedalje večj.o uporabno vredno·st, prav 
tako pa daje ob pravilni negi tudi sestoj večji količinski in še večji kakovostni 
prirastek. Kako važno je pravilno gospodarj,enje, govori o-koliščina, da dajejo 
ob takem delu že samo red čenja normalno do 50% lesa skupne redne letne sečnje. 
V gospodarski enoti s samimi mladimi in srednjedob.nimi sestoji pa predstavlja 
red~enje ves etat. 

Za gojitev :posamezne 3000 do 5000 ha ·obsegajoče gozdnogospodarske enote
gozdnega obrata -, ki v sklopu večjega gozdnogospodarskega območja tvori 
samostojno gospodarsko celoto, so potrebne detaj1no izdelane ureditvene osnove 
za dobo 10 let, za enodohne gozdove pa perspektivno za 20 let. V okviru tega 
elaborata se nato izvaja vse gospodarjenje, ki je obenem osnova za per>Spektivni 
razvoj vse lesnopredelovalne industrije. Kakor s·o za izdelavo ureditvenih elabo
ratov potrebni akademsko izabraženi gozdarji, tako morajo načelno imeti enako 
kvalifikacijo tudi njihovi izvajalci na gozdnih obratih, t. j. upravitelji teh obratov. 

Za dosezanje največje možne proi-zvodnosti goz;da je nujno potrebna stalnost 
gozdnogo5'podarskih o:bmočij ter njihovih gospodarskih organizacij in enot ter 
kvalificiran strokovni kader, ki naj po možnosti službuje povprečno vsaj lO let 
na istem mestu. 

Ali so raz.predelnice ankete realno prikazale potrebo po gozdarskih kadrih? 

Za neposredno gospodarjenje ;z gozdovi splošnega ljudskega premoženja (SLP) 
.fe za posamezno gos.podarsko enoto .s 5.000 ha površine potreben gorzdarski in1ženir. 
Ta odnos predstavlja v srednj i! Evropi najvišjo mejo za gospodarsko enoto, ki 
se marsikje spušča celo samo do 1000 ha. V Sloveniji je 310.000 ha gozdov SLP. 
Zanje bi potrebovali 62. inženirjev in vsaj 31 inženirjev pripravnikov, skupaj 
torej 93 inženirjev in 124 tehnikov. 

Nedržavni, skoraj sami kmečki gozdovi merijo 580.000 ha. Danes so ti gozdovi 
brez strokovnega vodstva ter so po sili ra·zmer samo pod nadzorstvom okrajnih 
uprav za goz-darstvo. To pa nikakor ne zadošča, ker ta povezava ne i.zzveni kot 
strokovna pomoč, temveč samo kot nadzorstvo, da kmet ne bi preveč posekal in 
dq. plača predpisani znesek v sktad za obnovo go.z.dov. To.da še to delo opravljajo 
v več ko 90% primerov logar ji, od katerih jih niti .polovica nima nobene- stro-
kovne kvalifikacije. · 

Za izboljšanje stanja v gozdovih, pri katedh vemo, da v celoti nimajo niti. 
50% normalne lesne zaloge, ter za povečanje prirastka in s tem v zvezi tudi 
izboljšanje izkoriščanja so potrebni zares kvalificirani strokovni kadri, ki bi ta 
dela najbolj neposre·dno vodili na terenu. Pri tem naj bi najtesneje sodelovali 
z gozdnimi posestniki kmetovalci-proizvajalci1 katerih je .nad 1.30.000 in ki jim 
strokovno šibek kader ne more nuditi pravega sodelovanja. 

Za napredek v teh gozdovih, k·i je mogoč samo s strokovno prav-i1lnim delom, 
bi moral imeti privatni sektor, zdru.žen v gozdne zadrl!.lge, na povprečno vsakih 
10.000 ha go.zdne povr,šine vsaj po enega inženirja in 3" tehnike. Sklll.pno torej 
58 inženirjev in 174 tehnikov. Le ob lastnem strokovnem upravljanju v obliki 
gozdnih zadrug z dobrim strokovnim aparatom, ki so se zelo dobro obnesle v 
švici in za katere se močno zanimajo tudi v Avstriji, bo mogoče o-živiti zanimanje 
kmeta, da se ·bo uveljavljal in skrbel za sodo·bno gojenje ter izkoriš-čanje gozda 
in lesa. 
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Glavna zadružna zveza je predvidela za delo na terenu 15 inženirjev in 45 
tehnikov. V ,primeru stro!wvnega upravljanja v .zasebnih gozdovih, b i! bila .sedanja 
okrajna gozdarska služba znatno razbremenjena. Iz javne upravne službe bi 
lahko prešlo k zadružni stro·kovni upravi vsaj 43 1nženirjev in 129 tehnikov ter 
skoraj vsi logarji, tako da bi zadružna uprava razpolagala z 58 inženirji in 
174 tehniki. Okrajne uprave za go.zdarstvo pa bi še vedno imele na terenu 26 inž,e
nif jev in 39 tehnikov, kar bi popolnoma zadostovalo za izvajanje nadzorstva 
nad gospodarjeujem v gozdovih SLP in tudi v zasebnih z _lastno strokovno upravo. 
Poleg tega pa moramo ·upoštevati, da bosta Glavna zadružna zveza in Zbornica 
za kmetijstvo in go·zdarstvo zapo·slili v centralah tudi okrog 9 inženirjev. 

šele ob takšnem številu strokovnega osebja bi bili naši gozdovi lahko za 
silo oskrbovani, dasi bi ·Še vedno bili ·razmeroma daleč pod številom strokov
nja·kov v gozdarsko naprednih evropskih državah. 

Namesto potrebnih 151 inženirjev ju 298 tehnikov za delo v gozdovih SLP 
in v vseh ostalih gozdovih pa je bilo sredi poletja 1954 zaposlenih z neposrednim 
1gospodarjenjem v gozdovih SL:P (na obratih in na terenu) komaj 16 inženirjev 
in samo 85 tehnikov, zadružni.štvo je zaposlovalo samo 2 inženirja in 4 tehnike, 
a še te v kornercialhi službi, privatni .goz-dovi pa niso imeli nobene nepo.sredne 
strokovne pomoči. Toda prepotrebnih stro.kovnih l~adrov nimamo od nikjer vzeti, 
saj jih nobena o.d 7 skupin razpredelnice še ·da1eč nima dovolj. Vsa lesna indu
strija Slovenije pa ne zaposluje niti 10 gozdarskih ~nženirjev. Zato v gozdovih 
inženirja in tehnika prepogosto nadomeščajo celo nekvalificirani logarji. 

Z organizacijo gozdarske službe .za kmečke gozdove ne kaže prehitevati, saj 
bo .zaenkrat mogoča morda .samo na Gorenjskem, kjer je na okraju in v gozdnem 
gos.podarstvu razmeroma največ strokovnega o.sebja. Kakšne naj bi bile naloge 
take strokovne organizacije? Le-ta naj ne bi bila neke vrste gozdno gospodarstvo. 
Prevzela naj bi samo vse operativne posle, ki jih ·danes opravlja okrajna· uprava 
za gozdarstvo, ter naj bi istočasno usklajala interese kmečkih gozdnih posestnikov 
in skupnosti. Ob najtesnej5em sodelovanju z guzdni-mi posestniki naj bi jim od
merjala les za sečnjo v okviru določene sečne kvote, skrbela naj bi za pravilno 
odkazovanje, krojenje in prod.ajo posekanega lesa po primernih cenah potrošniku, 
skrbela za pravilno nego in varstvo goe:dov ter za gradnjo in vzdrževanje gozdni:h 
poti in cest, obenem pa vključevala v upravljanje tudi več ko sto tisoč gozdnih 

·posestnikov. -

Končni smoter gozdnogos.po·darske politike mora biti: 
p r e d a t i g o s p o d a r j e n j e v v s e h g o z ·d o v ~ h n e og I e-d e n a i a s t
n i š t v o g o ,s p o d a r s k i m o r g an ,j z a c i j am, g o z dr a r s k o p o 1 i t i č n e 
i n n a d z o r '5 et v e n e f u n k c i j e p a ,p r e p u .s t i t i ·O r g a n o m 1 j u d s k e 
oblasti. 

Funkcija gospodarjenjra in funkcija nadzo-rstva naj bosta strogo Jočeni, ker 
sta tudi nezdružljivi. 

Odlkod tolikšno pomanjkanje gozdarjev? 

Iz razpredelnice o potrebah po .gozdarskih ka·drih sledi primanjkljaj 21 O 
inženirjev, 235 tehnikov in 658 kvalificiranih logarjev {I). Tem številkam moramo 
dodati še 42 inženirjev za gozdne obrate pri go.zdovih SLP, 8 inženirjev za 
Glavno zadružno zvezo in Zbornico ter 182 tehnikov. ki naj bi poleg predvidenih 
118 (skupini VI. in VII.) zasedli skupno 300 mest na terenu . Na 1 terens-kega 
tehnika bi prišli povprečno 4 logarji. Tako bi se torej zvišal primanjkljaj na 260 
inženirjev in 417 tehnikov. Primanjkljaja seveda ni mo.goče takoj kriti, temveč 
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šele v 10 letih, pn eemer je treba računati, da bo v tem času prenehalo službo
vati 41 inženirjev, 39 tehnikov in 68 kvalificiranih logarjev (I). S tem bi se pri
manj·k1jaj v 10 letih dvignil na 301 inženir ja, 456 tehnikov in 726 logarjev (I). 
Pri tem pa nismo upoštevali predčasnih upo·kojitev, smrti itd. 

Zakaj tolikšno pomanjkanje goz.darjev? Vzroki so v glavnem tile: 
l. V stari Jugoslaviji je bilo komaj 3% slovenskih gozdov v d·ržavni stro

kovni upravi, ki je bila sicer dobro preskrbljena s kvalificiranimi kadri. 
2. Nekdanja gozdna veleposest je imela razmeroma malo pravih gozdarskih 

strokovnjakov in so bili mnogi gozdarski nameščenci samo priučeni. 
3. Za vso ostalo zasebno gozdno posest pa je bil na· razpolage samo po 

1 inženir za 2 do 3 okraje. Ta je bil za1:ad.i tega bolj statistik in evidentičar 
ter niti ni mogel pospeš~vati gozdarstva v kmečki posesti kot bi bilo potr ebno. 
Taka je bila predvojna organizacija gozdarstva v naši ·dr·Žavi. Zato pa je nekaj 

Lesenjače , v katerih deluje Gozdarska srednja šola, Ljubljana, Milčinskega ulica. Sola bi 
zaslužila novo stavbo. (Foto: P . ·Pavlič) 

ve.č kot polovica slovensk~b inženirjev službovala na Hrvaškem, Bosni, Srbiji in 
Makedoniji . Kdorkoli se je v stari Jugoslaviji posveti l gozdarskemu študiju, se 
je že vnaprej zavedal, da skoraj ne more niti računati na zaposlitev v Sloveniji. 

Glede na to, da je bil odstotek državnih gozdov v ostalem delu države tudi 
30-krat večji kakor v .Sloveniji~ je bilo tam tudi povpraševanje po aka.demsko 
izobt·aženem kadru večje in temu primeren tu.di dotok študentov na obe gozdar
sl~i f<31kulteti v Zagrebu in Zemunu. Zato so tu.di danes vsa ustrezna delovna mesta 
v Srbiji in na Hrvatskem izpopolnjena z inženirji, medtem ko jih pri nas pod silo 
razmer v velikem številu zasedajo logarj r, kar onemogoča pravilno delo in realno 
planiranje. 

Pred vojno pa Sl-ovenci nismo bili samo brez fakultete. Imeli smo samo ne
popolno srednjo (eno in dvoletno) gozdarsko šolo, logar ji. pa so se rekrutira li iz 
priučenil1 ljudi. 

Strokovno izobraževanje 

Bila bi usodna !Zmota, če bi ·pomanjkanje strokovnih kadrov poskušali reševati 
z delitvijo nazivov ali spričeval ter z nes.olidnim, pospešenim ali skrajšanim šola
njem. Saj nam tudi s tako >~rpriučenim« osebjem ne bo prav nič pomagano. 

Nasprotno. šolanje mora biti temeljito in prepletena s praktičnim delom. 
Praktično delo med študijem omogoča lažj·e sprejemanje in razumevanje teorc-
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tičnega pouka ter boljše ·pozn.ejše vživljanje a,bsolventov v .praksi. Na Danskem 
n. pr. morajo kandidati ·za študij gozdarstva po končani srednješolski izobrazbi 
in opravljenem .sprejemnem izp~tu za v:pis na gozdarsko visoko šolo nastopiti eno
letno praktično delo kot gozdni. ~de1avc;i. Študij se s tem podaljša na 5 in :X: leta. 
Danska gozdarska visoka šola uživa zaradi sv·ojih odličnih absolventov, od katerih 
so mnogi zaposleni tudi y ZDA, Kanadi, na švedskem itd., zelo velik sloves. Tako 
je izključeno, da bi se posvetili goodarskemu poklicu ljudje, ki ga ne poznajo 
ali pa imajo o njem napačne predstave (Ing. Br. Maric: Šumarstvo u Danskoj, 
šumarstvo 5/1954). 

Najmanj, kar danes pri nas lahko . zahtevamo pa je, da imajo pri vpi.su na 
fakulteto prednost kandidati, ki so po končani maturi (ali tudi že po končanem 
7. ,gimnazijskem ra·zredu) ,bili čim dalj časa zaposleni v gozdu kot -delavci pri 
taksaciji. Naša fakulteta bo lahko pokrila primanjkljaj v prihodnjih 10 letih. 

V U\pravnem odboru našega društva so se v začet-ku leta 1954 pojavljala 
resda še osamljena mnenja, da je za nas gozdarska srednja š·ola odveč. če.š. da 
tudi švica n~ma srednjega strokovnega ka-dra. Temu s·o sledili predlogi, naj bi 
pristopili k počasni likvidaciji te šole, ta-ko da bi že v !šolskem letu 1954/55 
izosta1 vpis v I. razred. Toda anketa o stanju in potrebah po gozdarskih kaddh 
je takšno mnenje temeljito ovrgla. Veliko povpraševanje operative po tehnikih 
in splošno zadovoljstvo z njimi sta doka·z, da je šola ne le potrebna, temveč da 
je tudi sistem šolanja prav dober, ker je v vseh 5 letih dobro prepleten z JO
mesečnim praktičnim delom v obr.okih po 2, 2, 3 in 3 mesec-e. Gozdarski s-rednji 
šoli v Ljubljani, ki ima edina v Jugoslaviji sistem .šolanja •povezan s praktičnim 
delom v tej obliki, je s tem dano popolno zadoščenje. Njena naloga je, še naprej 
vzgajati in v prihodnjih 10 letih vsaj v glavnem izpopolruti manjkajoče vrste 
tehnikov v operativi. Zato nam še nekaj let ne bo treba razpravljati o njeni re
formi, najmanj pa čez noč podirati to, kar smo komaj z velikimi žrtvami posa
meznikov postavili, še preden smo mogli oceniti pravo vrednost. šoli je treba le 
pomagati, da se bo iz dana~njih razpadajočih lesenjač preselila v novo ,zgradbo, 
najti pa mo·rarno tudi rešitev, ki bi :preprečila beg profes-orj'ev, k čemur so prisi
ljeni zaradi materialnega vprašanja in nemogočega napr.edovanja. 

Pred nami .čedalje bolj raste tudi pereče vprašanje strokovnega "Usposabljanja 
gozdnega delavca s tečaji in rednim strokovnim šolanjem, ka·kor j·e to vpeljano 
že po vsej Srednji in Severni Evropi, o čemer je tudi )>Gozdarski vestnik« v letu 
1954: objavi:! že več prispevkov. ·Prav 'zato pa bo moral odigrati zelo važno vlogo 
prav gozdarski tehnik, ki že na šoli pridobiva teoretično in praktično znanje o 
pravilni uporabi sodobnega gO"Zidn~ga orodja, s prenašanjem tega svojega znanja 
go-zdnemu delavcu. 

Gozdarska nižja šo]a bo tudi imela še -dovolj dela, da z dvema .paralelkama 
izšola v nas.11ednjih 10 letih okro·g 600 logarjev. Enoletno šolanje ima svoje opra
vičHo le v toliko, ker sprejema samo kandidate z daljšo prakso, in ker zasedajo 
odgovornejša mesta na -terenu tehniki. Sprejemni izRit za vpis v šolo, ki je bil 
vpeljan prvič v jeseni 19'54, .zahtev.a osnovno znanje iz računstva, dobro pismenost 
in sposobnost za učenje. bpit je bil uveden zato, da ne bi zašli v šolo tudi napol 
pismeni gojenci, ki so doslej često samo zavirali celotni pouk v razredu. (Omeniti 
je treba, da je LR Srbija uvedla že dvoletno .go.zdarsko niej.o šolo.) 

. S tem bi bil podan pregled možnosti šolanja potrebnih gozdarskih kadrov 
v naslednjem desetletnem razdobju in opozorilo ,pred prenagljenimi reformami 
v šolanju strokovnih kadrov. Tujih vzorov ne smemo nekritično posnemati, ker 
se naše r3!zmere (}d njihovih razlikujejo. Vselej moramo presojati stanje in pred
videvati ukrepe s stališča lastnih razmer in potreb. 
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Pregled gozdarskega osebja 

v skupti.nah po letih predvidenega službovanja 

Stolpci predočujejo število osebja vseh 4 kategorij po .stanju z dne 31. VII. l954v 
S -povpre-čje pri stanju 31. VII. 1954; ,A - povprečje potreibe, ki jih je poka-zala anketa; 
P - povprečje, ki je potrebno p·r-i ·dobro urejenem gozdarstvu; 2 - skupn-o število za S,. 

z~ A, 'Za P. 
Že do leta 1959 bo izpadlo 34 starejših inženirjev (med njimi tudi nekoliko upokojencev,. 
ki opravljajo honorarno s1už.Jbo). S tem 'bo nastala velika vrzel, posebno ·še ozaradi tega ,. 
ker stareJšega inženirsk{:ga osebja z več kot 15 leti tP.rakse tudi danes o.bčutno primanjkuje .. 
Pri tehnikih je sedanje sta:nje le na vrdez ugodnejše. Upoštevati moram-o, da je med njimi 
več kot ;polovica takih, ki so ·dO'bili naziv tehnika oh prevedhi, ne na podlagi njihove stro-· 
kovn·osti, temveč zaradi služ.benega položaja, .ki so 1ga spričo splošnega pomanjkanja stro-

kovnjakov tedaj zavzemali. . 
Ob takšnem stanju izilmšenega inženirskega in tehniškega kadra, ob velikem ·Števil.u logarjev· 
{1) s pomanjkljivo strokovno izobra,zbo ter o;b še večjem številu nekvalificiranih logarjev
(II) je ra:zviden težak položaj našega 'gozdarstva ,še toliko ·.bolj, ker so naši izčrpani. 

g();Z:dovi potrebni najsk11bndše neJte. 
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Zaključek 

Izčrpanost gozdov in velika potreba po strokovnih kadrih ·nam nujno -narekujeta 
- večjo skrb za razpoložljivi strokovni ·kader, posebno še za dobro začetni-

ško prakso po končanem šolanju, 
skrajno obzirnost pri reorganizacijah gozdarske službe, 
zmerno decentralizacijo dokler ni na razpolago strokovnega o·sebja, 
dobro in s prakso tesno povezano strokovno šolstvo, 
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- izpopolnj-evanje strokovnega- znanja z inštrukcijami in seminarj.i, ker niti 
najboljša šola ne more dati dovolj izkušenj za življenj1e, 

- intenzivnej-šo medsebojno povezavo in pomoč med strokovnimi orga
nizacij ami, 

- večjo in bolj neposredno pomoč gozdarskega inštituta in strokovnega 
-društva operativi, 

izdajo strokovnih učbenikov, v čemer srno še izredno zaostali. 

HINKO JANSA, SEDEMDESETLETNIK 

Pred sedemdesetimi leti je bil Hinko Janša rojen 
v Begunjah na Gorenjskem. Posebno nagnjenje, >ki ga 
j 'e občutil do narave, ga je po končani gimnaziji v 
Kranju napotilo v srednjo gozdarsko š-olo v Brucku, 
kjer je z odličnim uspehom dokončal študije. 

Kot zaveden patriot in odličen go.zdar je nastopil 
svojo prvo službeno mesto v Bosni. Tam je pod težkimi· 
pogoj.i utrjeval svoj kleni gorenjski značaj in z ne
utrudljivo vztrajnostjo iz-popolnjeval svoje praktične 

izkušnje. Po vojni, leta 1918, je nastopil službo. pri 
gozdni upravi v Bohinjski Bistric-i, kfer }e postal zvesti 
sin Jelovice. Po petnajstih 1etih je prešel h gozdni 
upravi na Bledu, kjer je v osmih letih do podrobnosti 

spoznal Pokljuka in Mežakljo. V času okupacije pa so ga dobro poznali vsi parti
zani pod Košuta. Z njimi je imel 1tesne stike ~n je sodeloval v narodnoosvobodilni 
borbi z nezadržano požrtvovalnostjo. 

Po osvoboditvi je tovariš Janša zastavil vso svojo moč in sposobnost za 
obnovo porušene domovine in je pri delu na naj težjih gozdarskih nalogah nese
bično pris-peval svoj delež. 

Poštenost in strokovna moč našega slavljenca, tovariša Janša, sta lahko vzor 
nastopajočemu gozdars-kemu pokolenju. 

Najbolj se je naš zaslužni jubilant uveljavljal v gojenju ,gozdov in pri delu 
v drevesnicah. Kdor pozna !P-okljuka in J elovico, pozna Janšo in mu zato številni 
znanci in tovariši čestitajo k njegovemu uspešnemu delu in .zaslugam, ki si jih 

_ je pridobil .za naše gozdarstvo. 
Gorenjski gozdarji še posebno hvaležno cenimo njegovo aktivno delo in 

Janšev lik neoporečnega gozdarja. 
T .rigl av s .ka se Jec ij a DIT GLI 

SODOBNA VPRAšANJA 

SVETOVNI . GOZDARSKI KONGRES V DEHRA-DUNU 

četrti svetovni gozdarS'ki kongres* je zasedal v dneh od 11. do 22. decembra 1954 v 
Inštitutu za gozda.Jrska raziskovanja v Dehra-Dunu v Indiji na planoti med prvo gorsko 
-verigo Himalaje in griči Siwalika, ki so nekoč uaV'dihnili pisatelja R. Kiplinga. Tu se 

* Prv-i medna-rodni gozdarski kongres je -bH v Rimu l. 1926, drugi v Budimpešti l. i936 
in tretji leta 1949 v Helsiukih. Ure d n iš tv o 
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je sešlo 358 udeleže.ncev z vseh zemeljskih celin. Lndi~ska vlada jih je slovesno sprejela 
in jim prikazala vse svoje .uresnič·e:ne načr·te v gozdarst.vu srvobodne Indije, ki je pri 
tem upo5tovala znanost in ~zkušnje drugih na.mdov. 

V ]ndiji žirvi od go:zda 8 milijonov ljudi. Go:zdovi pOikr.ivajo 73,2 milijonov ha , ·to je 
22,3% vse dežele. Kljurb trukšni raiZse::Žnosti gotZ dov pa je še mnogo obdelane in ip reob

ljudene zemlje, .•ki ji primanj,}wje gozdov. Erozija je uničila že cele pokrajine, iki niso 

bile zaščitene .z gozdom. Deželi Ptlnja'b grozi opustošenje, suhim predelom Indije pa 

neprestano g:rozi suša in laik ota, •.za:to rpripisu je indij:sika vla·da gozdovom, čuvar jem vode 

in zaščitni1kom tal, veli'ko važno•st. 

V monumentaLni zgradbi inštilluta za raziskovanje go.z·dov je predsedni·k republike 

dr. Raj.enclra Prasad slovesno ot·voril okongres. Glavno posl01pje, ki so ga setzidali L 1929 

Inštit-ut z:;;t gozdarska raziSik(}vanja v Dehra-Dunu (lndija) 

_pokriva p :ribližno 2 hektaora, njegovo pr·očelje pa meri 3'20 m v dolžino. Leži sredi bota

ničnega vrta in a·t1boretuma, na travnatih te.rasah v :bliožini poskrusnih gozdov, kjer se na 

povr6ini 440 heiktarov razprostira. pravcato mesto ·Šol in internatov. Od mesta Dehra-Dun 

je inštitut oddaljen 6 -km. Gle•de na ureditev je inštitut pravi samostan. ne brez vsake 

strogos.ti, posv-ečen študiju in v njem so udeleženci ko·n.gresa iTlašii ugodno okolje za 

svoje delo. 

V tem inštitutu so zastopane vse panoge go:odarsbva: gojenje goz.dov, ·bntaniJka, ana

tomija lesa, sušenje Ie<sa, varstvo go.tdov, melioracija gozdov, 'tehnologija, kemija .gozdnih 

p-roi,zvodov, zlasti celulo·ze in papirja. Poleg tega pa se 1.11krvarja inštitut še s ~plošnimi 

nalogami kot so statisti!ka, pru•blicistika, gozJdars<ki muzeji in go]:darske uone ustanove, ki 

oskrbujejo ,državo z do,brimi gozdar~kimi strokovnjaki. 
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Pred kongresom so se udeleženci lahko 1udeležili ene izmed desetih ekskurzij v razne 
pokrajine Indije in Pa;kistana. V.se so imele •privlačen program iz turističnega, ar.heolo
šrkt!!ga, zgodovinskega in umetnostnega vid~ka. Izbira je bila težavna, kajti vsa _Indija 
je zanimiva. Precejšno število udeležencev je obiskalo l~o ,ka;šmirsko ,dolino z ·zasne.ženim 
himalajskim po.gorjom v 01zasdju, pogo,zdeno s pinijami i.n cedrami. Gdz.darji iz fra•n.coskih 
tr01pičnih pokrajin ipa ·so si ogledali ~ropsiko rpo:krajino Deccan, .ki je najbolj podobna 
njihovi afriški .de!želi. Po1krajina Bidar (v državi Hy,deralbaJd) .s svojimi goJimi, a obde
lanimi p01vršinauni, i.·z :katerih štrle visolke plano·te, nas ~pominja na afriško pokrajino rz. 
mi-zas-timi gorami, 1ki imajo podobno ISestaJvo tal. Zara!di erozije je i0ginila ,zemlja, ki je 
nekoč 1pokrivala te ;planote in upra·va za g.O'zdo,ve se· trudi, ·da bi pokrajino pogozdila in 
izbolj~ala pa6ni!ke. V naČr·tu imajo mrežo jarko.v, s •k<I!terimi jo bodo IPr~pre.gli, jarike pa 
deloma za·sadili in zasejali z raznimi vrstami :drevja. Deževnica bo nama.kala sadi,}l:e 
in v zavetju teh ho tudi trava 1bolje rasla. V neikaj letih bodo sad.itke zrasle v drevesca 
s travnato površino okoli sebe. To je eden od števitnih načrtov .za novo pridobivanje 
odnešene zemlje. 

Puščavs1ka Indija je podobna puščav.ski Afrilki, .podobno je ,tnJdi rastlins{,vo in afri~ki. 

go1z.darji s·o se počutili :kot doma. Najb.r.ž ·so včasih v Indiji kot ·dwdanes v Afriki 
galerije gozdov ob reka-h ščitile strma po1bočja. V teku stoletij pa so ljudje 1drevje 
pose!kali in začela se je ero•zija. Današnja naloga indi~&ke gozdarske službe je, da pogozdi 
vsa ta opustošena o:ze.mlja. To naj bi 1bilo v .svarilo Afriki, ·kjeu naj bi bilo zagoto1vljeno 
vsaj delno varstvo 01b pobočjih .go;zdnih galerij. 

Po teh ekskurzijah so se udeleženci kongresa zbrali v Dehra-Dunu. Oddaljenost kraja 

je seveda vplivala na udeležbo ameri~kih in evropskih strokovnja!kov, zato pa so bili tem
bolj .zastopani azrjski in predvsem indijsiki gwdarslki stro:korvnja•ki. Temu .primel'.no so 
posve-čali najve:čjo ;porZonnost speciaJlno azijSikim problemom. 

Ker je Azija v .glary;nem trops.ka dežela, so ·o1bravnavali predvsem tropska vprašarnja. 
Indijski gozdarski strokovm.ja!ki so se S!prva ·Šolali v francoskih in nemš.kih go.-udarskih 
šolah. To je hi.Jo takrat, 'ko je bila notranjost Afr~ke ostalemu s.vetu še neznana, zato ni 
čudno, da so se mla.di af.ri;Ški gozdarski strolkovnjruki v zadnjih dvajsetih oziroma ·štiri

d~setih letih učili pri Indijcih. 

Goz.dars.tvo je v Indiji .postalo sčasoma :zelo pomembno. Zavidali smo 72 raziskoval
cem in u:čiteljem iz Dehra-Duna, 750 goz.datN~kim strokorvnjakom iz državnih služ,b, 30.000 
gozdnim U!pTavi.teljem in ouvajean ter 18.000 raznim gozdar~kim uslužbencem. 

Na kongresu so .delo ra.~delili med ra.zne komisije in podkomi.sije, ki so sprejele 

ra'z.ne sklepe, ki bodo :koristili .goz.da·rs•ki službi, proizvodnji in uporabi gozdnilh proizvodov, 

raiZiskovanju, šolanju, .gozdarski pr·opagandi i~d. Tropske go:?Jdarje so v glav.nem zanimala 

tri vp:rašanja, 'ki se nanaša}o ma medm.arodno 'So·delovanje in na stike .s F. A. O. Eno teh 
V)prašanj j.e predv.sem zadevalo ii11dij1s.ko in 1pakista.n~o vlado: lbonba .proti širjenju puUawe. 
To ·vp.rašanje mora iSeveda 1za·nimati •vse modnarodne ustanove, ka}ti ohraniti je treba 
plodno zemljo, a ogro.žene dllžav,e so \P1reveč r~ne, .da bi to zmogle same. Problemi so 

vsakovrstni, ker je tllldi puščav več !Vrst. Kongres je naprosil F. A. 0., naj bi sestavila 
komite s-tro1kovnj<rkov, -ki 1bi prispevali svoje iZikušnje in svoje zmanje. 

S'kupno so 01brarvnavali 'tudi naJSled:nji pr01blem: i21ku·šnje so pakazale, da so razne 

eksoti·čne vrste drevja la1hko najlbolj p.rimeme za presajanje ter 1glede rasti in donosa 

ze•lo rpomemlbne. V napol rpustmjs:ki Afdki 111aj hi se za.tcgadelj sadile ra2'llle aJzijskc vrste 
drevja, na Madagaska;rju in,_rv ·drugih afriških pokrajinah pa ra.zne vr·ste oUikaliptmsa iz 

A'Vstra~lije. Zato 1bi hilo potrehno medna:ro,dno sodelovanje, ne samo pri preS\kr>bi s stm1eni, 

temveč tudi vri preučevanju rasti v .domačih in tujih raZimerah .ter ugotoviti najprimer

nejšo tehn~ko sajenja. 

140 



Važno V[pra.šanje, tki je xvezano predvsem ,z :razvojem poljedelstva in ki so ga po 
.svetu že :začeli tpreu:čeva,ti (rŽal, p.rep!Otasi in p.repovr~no), je: ali bo pa~niM:IVo moglo v 

ne.(}mejenem. obsegu .zag·otoviti lf>irehrano prebivalstva ali pa bo vodilo ;v dokončno uni
oČenje gozdoiV zara(di postopnega iozčrpavanja ve'Č aJi manj iikrčene ·zemlje. Temu vpra
šanju se vsiljuje še dmgo: ·vpaiŠanje donosnosti n•omadskega poljedelstva 01b upošte!Vanj:u 
.delovnih po•gojev ljudi. Spet je F. A. O . .tista us.tanova, ki bo gle.d.e tega morala or.ga.ni
·zirati ob~irno preučevanje, \ki bo zahtevalo tprecej :časa, ~Vztrajnosti in primemega načina 
·dela. 

Končno so med seboj primerjali gozdarstva 1ra>znih držav. Indijski gozdarji se pred
vsem zanimajo za gojenje go:z.<lov drevesne vrste Shora ro:busta, nenavadnega ·drevesa, ki 
tvori o!b vznožju Himalaje ~iro1k .gozdni pas od vzhoda do zahoda. Zanimajo se tudi za. 
tea!kove go~dove, ki .dajejo najiboljši le.s vse tropične Azije. Burmanci, Thailandci in 
lndonezijci se rulkva,rja•jo predvsem z gojenjem Dipterocarpacej. Vsi udele'Ž·rnci so se zani
mali za bambus in njegove 1breaš:tevilne rna6ne uporabe. Vpnšaoja mešanih gozdO'y iOi-so 
toliko obravnavaH, •1ker $e čisti ali vsaj enolični sestoji laže gojijo in ~z<koriščajo. Del 
udeležence·v je ,bilo mnenja, da ho nekoč mo1go·Če koristno uporabiti vse ,·vrste gozdnega 
drevja, drugi pa so dvomil.i o tem in so predlagali vnašanje wst večje vrednosti, ki bi 
kasneje nadomeščale <prvotne, dandanes le .slabo uporabljive drevesne vrste. Obširno so 
tudi ·rarzpravl:jali o bodočnosti ekva.torijalnih gozdo,v in skle,pa•li o posledicah .goz.darsikiih 
poskusov v vs.eh deželah o·b ekvatorju. 

Kongres v Dehra-Dunu je bil zeao uspešen, za ·kar imata največ zaslug F. A. O. in 
indijska vlada. Udeleženci 1korugresa so lahko spoznali ·šimo Ln.dijo <Z z<LO~mivo staro
davno ci·viliza,cijo, ki raste v mo,denni svet s !iilno močjo in v veli·kih težavah, toda s 
trdno voljo in prepričanjem, da jih 'bodo !Premagali. 

(Po poročilu M. Aubrevilla 111 »Rev.ue Irrternart:ionale .du Bois«, 1955/202.) 

GOZDNO BOGASTVO GRCIJE 

V Grčiji pofl<'rivajo go·z.dovi površino 19,660.000 juter, njihovo 
pri·blHno 20 milijonov zlatih fraDJkov. 

Te površine· so rpo·gozd.·ene s sledeči.mi !Vrstami dr ev ja: 
hrast . 6,715.360 juter 
p-rimorski bor 4,369.200 juter 
smreka 2,286.500 jute-r 
črni :bor 877.500 juter 
bukev 1,929.690 juter 
·kostanj 283.500 juter 
zimzeleni listav6 2,998.250 juter 

Lastništvo gozdov je razdeljeno takole: 
62% p.ripada ·državi 
22% pr~pada privatniko.m 

6% ;pripa.oda o'bči·nam 
5% pripada samosta,nom 
5% pripada svobodnim združenjem 

19,660.000 juter 

Go.zdovi se ·razp·rostirajo v ·različnih predelih države· v sledečem sorazmerju: 

8,8% v Tra,kiji (1,730.000 ju ter, 21 ,O% .pogozdenih) 
31,2% v ·Makedoniji {6,145.100 juter, 18,0% pogozdenih) 

141 



5,2% v Epiru . 
11,4% v Tesaliji 
18,2% v celinski Grčiji 
13,8% v Peloponezu 
8,8% na otokih Egejskega mor.ja in na 

Jonskem arhipela;gu 
0,2% v DodeJkanezu 

(1,023.000 juter, 11,7% pogoz-deniJ.1) 
(2,2.50.000 juter, 16-,0% pogoz·denih) 
(3,573.200 juter, I 7,0% pogozdenih) 
(2,725.200 jute.r, 12,7% pogoz.denih) 

(1,733.300 juter, 7,9% •pogozdenih) 
(480.000 juter, 17,0% pogozdenih). 

Po.dajamo .pregled letne prizvodnje go·zdnih so·rtimentov: 

Proizvodi 1938 1952 1953 

rezan les (ma) 147 . .195 201.752 221.000 
drva (ok) 2,159.230 3,720.461 4,512.540 
lesno oglje (100 O!k) 1,087.965 -~59.813 311.965 
smola (100 ok) 240.427 168.371 189.183 
lubje (100 o k) 243.516 165.74 7 205.340 
žir (ton) 17.669 5.000 15.000 

Razen ·zgoraj omenjenih količin je treba omeniti še proizvodnjo, ki krije potmbc prebi
valcev so·sednjih rpo.k•rajin in :ki Je prosta pristojbin. Najvažnejša postwv,ka je lesno oglje, 
ki ~~naša 18 milijonov, v enoti po 100 ok i'n v vrednosti ca. 3,6 milijonov d.rahem. Njemu 
sledijo drugovrstni !proizvodi, katerih vrednost zna:ša ca. 10,.5 milija-rd .drahem na leto. 
Pašniki donašajo 1.800 milijard drahem na leto. 

V Grčiji je v navadi naravno in umetno pogo·zdovanje, s :katerim s.kušajo pogozditi 
med olvupacijo 'llni·čene gozdne povr.šine (5 milijonov juter). Na ta način hoč-ejo ~2Jboljšati 

sestavo in tka.kovost gozdov in pove<:ati njihovo :pov-ršino. Vse to ·nam .kaže. da po-gozdo
vanje v GDčiji vedno Jbolj narašča in to ·z namenom, -da bi hile pogoz.dene. vse površine 
goz,dnega značaja. 

Gle.de na pravilno i'zkoriŠičanjc goz-dov v živinorejske svr.he so bili podvzeti vsi ukrepi, 
da se gozdne površine obvarujejo in ,da se ohrani naravno o·bnavljanje .go·zdov. Znatno je 
napredovalo tudi pogo.zdovanje. Pred vojno je hilo umetno pogo.zdenih 80.000 juter goličav, 
po letu 194 i pa je bilo navzlic vs·em vojnim tež.koča.m pogo,z-denih 270.000 jute.r. Pred 
vojno je pripadalo vsega sk'Uipaj le 500 juter po.gozdovalnim centrom, medtem ko sedaj 
s 3000 jutri razpolaga 60 pogozdo.valnih cent.rov. Nji>hova letna proizvodnja znaša 30 mili
jonov sadik. Od tega ji'h iUJpora:bijo 1.5 milijonov .za .pogozdovanje, ostalih 15 milijonov pa 
brezplačno delijo ·vsem, 'ki si hočejo \Zasajati 'drevje. 

Za pogozdovanjo so ibile iz blagajne agrikuHurne uprave in iz ameriške pomoči 

potrošene sledeče vsote (v milrj. ,drahem): 

1945-1946 
1946-1'947 
1947-1948 
1948-1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 

K·redit iz upravne 
blagaj-ne 

162 
1,241 
2,240 
2,308 
3,561 
4,515 
5,333 

19,360 

Ameriška .pomoč 

1,007 
4,248 
7,983 
6,939 
1,944 

22,121 

(Iz »Revue Inte-rnationaLe du Bois« 1955, št. 200) 

142 

Skupaj 

152 

1,241 
3,247 
6,.556 

11,544 

11,454 
7,277 

41,481 

1 š. 



IZ PRAKSE 

VTISI S PRAKSE NA šVEDSKEM 

švedsko prav slabo poznamo, čeprav je v .goz.darstVlu zelo napr edna in pomembna: 
dežela. Menda je. temu vzrO'k njena veli!ka oddaljenost od J'las proti severu, kamor zaide 
redko:kateri Slovenec, še manj 'Pa jih je, ki lbi lah'ko spoznali gozdarstvo te dežele. 

Štirje absolventi Gozdar-ske fa.k.ul,tete v Ljubljani smo kot prvi študen~je odšli na 

·Štirimesečno ,prakso na dal}ni :sever. P1ri svojem delu v -~vedskih gozdovih smo skušall 
čim več videti in spoznati ter si nabrati čim več i~kmšenj in vtisov, ki hi lllam pozneje
mogli koristiti v naši pra-ksi. Te vtise smo skušali zbrati in obdelati v naslednjem članku. 
vendar !pa moramo že na tem mestu poudarrti, .da veljajo vse :naše navedbe le za pod
ročje po·krajine Angermanbnd in za podjetje Kramfors AB v severni Svedski, kjer smo 
ve.s čas prakticirati, ter ·jih zato ne smemo posploševati Z<f celotno šve-dsko . Ta,ko bo torej 
tudi ta .člandc samo prispevek k boljiš'emu spoznavanju švedsk~a gozdarstva, ne pa 
nje.gova slika. 

* * * 
Če .pišemo o Švedski, ne moremo mimo njene gospodarske moči in izredno visoke 

življenjske ravni. Nesmiselno bi bilo na·št-evati samo pogoje, v katerih živi švedski človek, 
in ugota·v1jati stopnjo r<I!.Zvoja švedS!kega gozda,r,stva, če htkrati tudi ne hi 'llavedli ,posebni.h 
geografs'}dh in ·drugih razmer ter zgodovin&kith vzmkov, ki so privedli do njihove sedanje 
razvqjne stopnje. 

Švedsko gospndar-stvo po•znamo največ po njegovih ghvn.ih izvo.znih izdelkih kot so: 
celulo,za, les, j eklo in stroji. Vseka:kor so na prvem mestu gozdni proizvodi, saj ·dajejo 
!JO% vsega izvoza, še,Je na ·drugem mestu je železo 's 25°/rJ, ostalih 25°/o pa sestavljajo 
drugi predmeti. 

Izvozna bilanca nam torej jasno kaže, da je švedska gozdnata de!ela. In zares odpade 
od 4-47.000 k.m2 njene sJ\upne površine 230.0001km2 na go2!dove (52%). Ratzčlenitev po 
las·tnini na,m ·daje 'tole sl~ko: 50% zaseb111ih, '25% državnih in 25% go:zdov akcijskih 
druž.b. Tako visok odstotek gozdna.tosti je nujen, iker vsaj polovica zemljišč, ~.:::i jih 
obrašča gozd, -nj sposobna ~a ·drugo kulburo. To i·z,haja iz zem}jepisne lege dežele, ki se 
ra,zprostill'a visoko na severu in ima zato suro,ve klimatske ra.zmere. Kratka vegetacijska 
doba in niz.ka poviPrečna letna tem!Pcratura severnih pre.delov, onemogočata razvoj kme

tijstva in ·zato ima goz<l najvažnejša vlogo, ki je izražena v tvorbi in ohranjevanju tal 
kr omogočanju zaslužka prebivalstvu. Prav ,zaradi te izredne navezanosti na gozd, se 

je ~na Svedskem ·zgodaj ra:uvila g01zdarS1ka veda. Čeprav je nad polovico dežele 'POkrite :t. 

gozdovi, so že pred 30 -leti ~o:znali, da j'e treba gozdove tadi goji.ti, če hočejo ohraniti 
njihov trajem. .donos, saj je Svedsika lesnopredelovalna industrija s svojim hitrim ra.zvo
jem zahtevala vedno več s·urovin. Zaradi hauke ·vegetacijske :do·be je počasno priraš t\anje 
lesne mase sililo Svede k upo.ra.bi tankih .c;odimentov in :k njihovi ustre.zajoči predebvi . 
Od tod .silen mzvoj predelo·valn.e in 'kemi{:ne lesne industrije. 

Po veli!kosti je Sved-s:ka dvakrat ·v~čja o-d naše države, po šte·vilu prebivalstva pa je 
dale:č za njo. Ima namreč samo 7 rniHjonov prebivake.v. Pose-bno na sevenu je redko 
naseljena, iker so tam življenjski po:goji najtežji. Prav ·zaradi tega pa imajo delavci v teh 
predelih pri delu velike ugodnosti, če se tam stalno naselijo. 

Čeprav na naravnih bo·gaostvih razmeroma revna, saj ima samo go.zd, železo in vodo 

je švodSika imela v .7)go,d.ovini izredno srečo. Od N apoleono.vih časov sem ji je bilo 

priza:nešeno z vojnimi stra>hotami in pust0šeuji . Zato je marljivo lj,udstvo lahko skozi 

stoletja v miru gradilo pogoje za holj.še življenje. Današnja urejena in gospodarsko 
močna Šveds:ka je torej v veliki meri rezultat mirne gra-ditve . Mir pa je pustiJ močne-
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··dedo·vc tu·di v zoacaJU švedskega človo.ka in na~inu njegovega 'Življenja, v ko-liko!!" jim 

ni vtisnil svojega peča-ta tudi mrzli sever. 
Ne smemo pa pri tem seveda podcenjevati dejs.tva, da je les zla;s·ti po drugi sveto·vni 

vojni izre-d.rlO iskana surovina z visolko vrednostjo, 'da ne omenjamo Š<veds'kega železa 
in jekla~ ~katerili rkvalitete so znane in c-enjene že do1go časa .. Torej je tudi svetovni 
gos.pod<HsJ,<i razvoj omogočil S-vedski, rda iz lesa in železa, to.re j iz mrule izlbire a srečne 

.sestave nara'\'nih zwkla-dov, u:s,tvari svoje današnje blagostanje. 

Nekaj o zgodovini, organizaciji in notranji politiki podj~tja 

Po.djetje K:ramfors AB, delniška družba p-ri !kateri .smo -prakticira<li, iJma svoje go-zdove 
v pretežni večini v pokrajini Angermanland, ki leži okoli 600 km severno od Stockholma. 
'Sedež uprave je v obmorskem mestu Kramfors oh izlivu reke Angermanalen, kjer je 
zbrana tudi na lesno,predelovalna industrija po.djetj<a, .ki poseduje okoli 400.000 ha zemlje, 
od tega 340.000 ha gozdno produktivne. Podjetje je staro okoli 100 let in se je razvilo 
iz ma-njših pri•vatnih 'go-zdnih po.djetij. Koil11ku:tenca je s svojo ostrino uničevala manjše 
podjetnike, zato se je okoli leta 1920 združilo 6 manjših podj.etij v .današnjo Kramfors 
AB. Ta združitev j-e 1po~zročila rast osnoVinega rk<ijpitala in s te.m povečala konlkurenone 
zmožnosti podje-tja. Od priva-tnjJwv so 1kupovali nove gozdne par.ce.le vse do leta 1926, 
ko je država ·z z<i!konom prepovedala nrukrupova:nje ·Zemljišč od zasebnilkov, da s tem ustavi 
naglo propadanje malih prirvatnih ·go~dnih posestn~kov. Tedaj .se je podjetje znašlo pred 
težkim ~pro'Memom, kako arondirati nz-kosane parcele, ki so ležale raztresene med par
.celami . raznih .drugith las.t-nilkov. Težko s.tanje se do danes· ·ni do-sti spremenilo in pred
stavlja največjo oviro za s-motrno in ekonomi-čno gojenje ter urejanje go-zdov, saj .zna~a 

delovni rad ij na raztresenih parce·lah okoli 400 km. 

Podjetje ZJdnu~uj .e vse panoge gozdne in lesne proizvodnje od gojenja go'lldov pa tja 
do tovarn za rp:rc-ddavo lesa in tovarn ,goz.darskega orodja . . Podjetje je tudi eno izmed 
štirih članov »-Svens:ka celulo-za konceM<<, rki ima monopolni položaj v trgovini ·s celulozo 
na Šveds•kem in močan Vipliv v mednarodni trgovini. 

Kramfors AB je onganizirana kot lesni komhinat, vendar pa .zaradi veliike 1k<t!pacitet.e 
predelovalnih tovarn ne :krije vseh potreb po lesu iz lastnih gozdov. Letni priraste'k vseh 
K:ramforsovih gozdov )Z;naša namreč le 339 .. 840 m3 , tovarne pa porabijo .letno 509.760 m3 . 

Primanjkljaj krijejo z nakupom lesa od privatni.Jkov in drža-ve. Vendar pa se podjetje 
t·rudi, da bi v s vo jih gozdovih z modernimi metodami gojen ja dvignilo ~etni prirastek 
na zaželeno višino i.n s tem pos-talo neodvisno od muhavih cen lesa na tr:žišču, ·kjer mora 

. .kupovati manjkajočo lesno surovino. 

Na·ša praksa je ves -ča.s !POtekala v go:z.dovih gozdne uprave Backe. Le za ue·kaj 
tednov smo odšli tudi na >>Timmersorterin.-gen« v Sandslanu, da bi se seznanili z delom tudi 
na tem mestu. Goz<;lna uprava Backe ima 77.000 -ha zemljišča, od tega 63.000 ha gozdno· 
prodt~~ktivnega. Delov-ni rad ij zna'Ša okoli 100 1k.m in je razsežno področje mogoče obvla
dati le z motornimi vozili. Na čelu gozdne •Uprave Backe je goz,darski inženir, .ki ra·Zipo
la.ga s 7 s.kogsfaktorji (ne!kakšnim.i goz.da,rskimi -tehniki)· ter Il skogsrattarji (n.ek;~.lkšnimi 

Iogarji). V pisarni opra·vljajo 3 uslu.žJbenci 1knjigovodske in 2 organizacijs.ke posle (1Po
močni·k up·ravitelja in prometni referent). Uporabljajo računske in knjigovodske stroje, 
tako, da je delo zelo olajšano. Ta:-ksa:cijSike 'Podatke pa ob-deluje centrala podjetja z 

elektronskimi stroji. 

Pri spoznavanju organizacije podjetja nas je iznenadilo predvsem to, da z malo 
ljudmi obvladajo velike površine in zmorej·o izredno ·veliko admi-nistrativnega dela. Čeprav 
.so gozdovi enolični in so metode -gojenja p.ovsod enake, vendar zahtevajo ·velilka mzkosanost 
parcel in velike površine izredno dobro n-o·tranjo or,gauizacijo in kvalite-tno ·gozdarsko 

.osebje. 

144 



Zauimiv. je odnos ~odjetja .do namescencev in delavcev. Zaradi neugodnih klimatskih 
pogojev in preprostega, dolgo·Časnega ·življenja v redko naseljenih gozdovih nudi pod
jetje ugodnosti z bolj'šim zaslu,ž:kom in z raznim~ udobnostmi ,pri stalni naselitvi v go.z,do
vih. Tako omogočajo ne1kakšnim stalnim preddelavcem (Forstas.kO<g~.arbeter) kredit za 
posta·vitev hiš, 'ki se amortizi1ra •v 10 letih, če ostane delavec vsaj toiifko ~asa pri podjetj-u, 
dmga,Če pa ~a mora z 01bre~tmi vrniti. Takih delavcev je v gozdni upravi Backe 16. Višje 
gozdarsko osebje (s.kogsfaktor, gozdarski inženir) epa lahiko dobi brezplačna stamovanja 
v hišah podjetja ter ima !Pra-vico na povrnitev potnih stroš·kov. 

Podtjetje ima v odročnih goz,d:nih !predelih 'Zgrajene pose!bne ~~go·z;dile postaje«, v 
katerih imajo vse pogoje ·za dostojno življenje. V stavbi se nahajajo kopa,Jnica s top]o 
in mrzlo vodo, sušilnica za mokro obleko in perilo, veli:ka obednica, 1kuhinja s priti,klinami 
za kuhar.s•ko osebje, centralna kurjava in motor za lastno električno razsvetljavo. Vzdrže
van}e tak~h postaj je zelo drargo, veruiarr pa juh podjetje mora vzdnževati, :Če ho!Če i,meti 
delovno silo tudi v teh odrotnih predeLih, kajti rvečina prebivalstva iš-če za.poLSlit,ve na 
ju.gu, kjeT .so klimatski in življenjski pogoji lbolj privla.čni. Neugodni klimatski !Pogoji 
na severu in s 'tem :zvezana redika naseljenost prebivalstva nudiJo .zelo malo možnosti 
za kulturno i·zživljanje. Naselja nad 100 prebivarlcev so oddaljena po 20-30 i.n več kilo
metrov,. vmes pa so le tu pa tam redki rzaselki. Prebivalci ·se morajo boriti z velikimi 
težavami: pozimi, ki traja do 6 mesecev, z vi~O'kim M1egom, ki jih odreže od ostalega 
sveta, polet.i pa z nenehnim de.žjem in 'roji komarjev, lki se zara"di močvirnatega terena 
močno razpasej·o. Ra:ten z go.zdnim delom ·Se p'reibivalci ukvarjajo edino še ·z živinorejo, 
d·očim poljedelske kulture le dabo uspevajo. Ta:ko ·so ljudje v teh krajih najholj navezani 
na gozdov-e in ·na enolično življenje v nj~h Jdj,uh visoki življenjski ravni, ki: jim omogoča 
nabavl j anje lastnih av.tom01bilov, s katerimi ·si 1krajšajo velike razdalje med sosedi ter 
posedovanje udo.bno opremljenih domov z vsem, kar premore modema tehnika. švedi 
sami imenujejo to severno poikrajino svoje dežele >~švedska Sibirij'a«, ki pa predstavlja po
membni re.zervni prostor naraščajočemu številu prebivalstva in bogato surovinsko ·zale,djc. 
lesa in .železa ter· elaktrične energije . 

. Povprečne delaV·S:ke in naandčenske plače so precej viso·ke, kar se o-draiŽa v visokem 
življ,enjskem standa.11du, tblkrati ·pa 'Zelo ohremenjujejo ceno lesnih proi.zvodov. Zato bi 
vsako znižanje cene le-teh najibolj dbčutil delavec. Zaradi pomanjkanja lesnih proizvo.d9v 
so sicer cene lesnih izdelkov na svefo,vnem trži~č:u precej vis01ke, 'Vendar rpa se švedski 
gozdarji resno bojijo nagl-ega razvoja lesne industrije v deželah z nižjo življ~njsko ravnijo 
(tNorveš:ka, posebno pa Fins:ka), kajti t.e bi lahiko z znatno nižjimi cenami ·na svetovnem 
trgu izzvale gospodars-ko krizo in občutno poslabšale 1Življenjsko raven švedskega delavca. 

Če primerjamo stmkturo cene lesnih proizvo.dov p·ri nas z on.o, ki -se formira v teh 
krajih, ·kjer smo prakticirali, bomo b ·hko zasledili bistvene razlike. Največjo razliko 
o.pazimo pri transportnih stroških, 1ki pri nas ahremenjujejo do 70% cene, v tem delu 
S vedske pa le 25%. V di ka razlika gre vseka~kor 'na -rovaš vodnega transporta, 'ki pred
s·tavlja na Sveds'kem glavno tranSiportno žilo in je izredno poceni. 

Vsi delavci so v času delovnega razmerja socialno zavarovani sa:mo za p·rimer nezgode 
·pri delu, ko so dele"žni bm.zplačnega 'zdravljenja. Pripada jim povrači~o dveh tretjin 
stroškov, ki nastanejo pri prevuzu v 1bolni.co. Prvih 60 dni rbolezni prejemajo 50% plače, 

nato pa 100%. P ·ogoji ·za upokoji:tev so najmanj 30 let dela in 65 let starosti. Vs:i ljudje 
brez izjeme in ne glede na dobo zaposlitve, ki dopolnijo 67 let starosti, dobijo minimalno 
po•kojnino. Delavcr, •ki so v delovnem 'ra~erju, !Prejemajo pokojnino v višini 60% plače, 

ki so jo imeli v času aktivnega .dela. VsaJk ima t'lldi pravi·co do 18-21 dnevne.ga ;plača

nega letnega dopusta. 
Iz navedenega je razvidno, da je ,za.š·čita delavcev že na precej na"pred!ll i stopnji. 

Med našo p·rakso pa smo iz pogovora z delavci izluščili, da jih zaenkrat najbolj bolijo 
visoki progresivni davki na plače, ki znašajo povprečno 20-25% njihovega zaslu.ž.ka. 
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Prav ta·ko se 1borijo .za .razširitev socialnega zavarovanja na vse primere in ne samo na 
nesreče pri delu ter ·za zvišanj•e pokojnin ·na višino plače, iki so jo dosegli v delovnem 

razmerju. 

Problemii in metode gojenja v gozdovih severne švedske 

Za pravilno ra-zumevanje in predstavo vegetacije v severni Svedski moramo predvsem 
po,znati razvoj Skandinavije v zemeljski zgodovini in v zvezi s tem tudi način nastanka 
tal ter ra:?Jčle:niti tamkaj.š.nje lklimats.ke ra·zmere.* 

Skandinavija je raz.meroma mla·da zemlja, na kateri se je rastlinstvo razvilo šele 
.Potem, ·ko so j,o ;po led·eni dobi zap.ustili zadnji evropski ledeni!ki. Led', :ki se je umikal 
proti severu, je zapuščal •zmne1js:ko pov šino v O'bHki bre:zštevilnih moren, katerih •prvotne 

kameni11e so bile sestavljene iz g.najsa in granita ali apnenca in skrilavcev. Te so v 
teku tiso-čletij obiiukovale tla, 'ki nudijo rpodla;go vsej skandinavs.ki vegetaciji. V južni 
Sved.ski, katere prvina je bil apnenec in skrila:vci, so nastala zaradi erozije in tempera
turnih spremem.b, torej •kot produkt klime, tbolj ali manj ilovnata da, ki tvorijo najbolj 
plodna fZeml.jišča, katera kmetovalci s pridom upq .rabljajo. Manj pravi,č.na je bi.la narava 
s severno šved·s:ko, 'kj·er .so iz osnove gnajsa in granifa nastala veli!ko slaMa, grobo 
pd-čena tla, ki v ekstremnih primerih tkomaj ~e ustrezajo .potrebam skromnega .gozda., !ki 
jih je pre.kril na vsej pov·ršini in jih pokriva še danes. Severni del države je prav zaradi 
absolutno gozd11ih taT le redko naselJen. 

Relief severne Sved-&ke kaže raMo valoviti svet, ,ki se skoraj neopazno dvi:ga od 
morja proti centru .Skandinavije. Med številnimi griči je skoraj ravno toliko malih in 
večjih jezer, ·ki so največkrat med seboj povezana z rekami. Ves ·nižinski svet je močvirnat 
ter je večina goz.dov zaradi tega vlaž.na ,z razmeroma viSO'ko stoječa t<tJlno vo·do, ki se 
nabira predvsem okoli ogromnih lkamnitih bJokov, rvidnih ostankov moren, •ki jih zob 
časa še ni utegnil oglodati. Da bi predocil, kako vlažna je večina teh gozdov, naj 
omenim, da sta prehod skozi gozdove in delo v njih mogoča samo v visokem g·umijastem 
ohu:valu. 

Kot omcmjeno, je ves severni ·del .dr.žave dosledno pokrit s karakteristično severno 
vegetacijo, z nepreglednimi mešamm1 gozdO'Vi bora (Pinus silvestris), smreke (.Picea 
excelsa) in brez (Betula verrucosa, B. pubescens, B. nana). 

Zanimivo je zas1edovati, kako so se v Skandinaviji naselilc drevesne vrste, kako ·so si 
sledile, in ka:·k~en je bil nekoč pragozd. Literatura trdi, da se je ,po Ska.ndinaviji tprvotn.o 
razširil bor, ki je prodiral iz ozemlja današnje Danske in napredoval od juga proti 
severu. Medtem ko so 'bile oMirne površi-ne pO'krite z borovimi gozdovi, ki so opravljali 
pioni.rsko delo na slwbih tleh, se je •začela z o·zemlja današnje Rusije širiti smreka. V 
glavnem zaradi različnih lastnosti obeh dre·vesniih vrst, ker smreka prenaša zasen·čenje, 

bor pa ne, je v ·njuni medsebojni boribi nadvladala smre:ka. Prav gotovo so igrale svojo 
vlogo v Sipopadu smrdke z borom tu.di njune ra-zliČJ1e zaillteve po tleh in po ehpoziciji. 
Ta.ko se je bor zadržal na južnih ebpozicijah, na s-uhih gričih i·n .ua slaibših bleh. Vendar 
trdi splošno priznana teorija, da je pomaga.la hoi1U ,tudi narava z velikimi prirodnimi 
požari, ki so opustošili ogromne gozdne površine, ter ta·ko Sikoraj dosledno uničevali 

neodporno smreko, do•Čim so starej.ša iborova drevesa .z debelim lubjem in visoko krošnjo 
ognju kljubovala, pož:ganice .pa so bile idealna Ha za uspevanje borovega pomladika. Po 
isti pot; ko-t smreka se je kasneje pritihotapila v Ska.ndinavijo tudi broza, ki je zaradi 
svoje vitalnosti v borbi z horom nastopila kot zaveznica smreke. Kasneje, posebno v zad·-

* Svoj-evrstne in ekstremne klimatične ra:z;mere v Skandinaviji se zlasti močno raz
li.kujejo od naših •klimatičnih !pOgojev, zato se švedska prak•sa pri nas v mars.ičem ne bi 
obnesla, poseb-no so nekatere njihove -gozdnogojitvene metode za nas prav got.ovo ne-
uporabne tn neprimerne. Ur e d n i š t v o 
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njem času, se je izkazalo, ,da je breza med vsemi skandinavskimi drevesnimi vrstami 
najbolj trdoživa in da dominira v današnji fazi razvoja gozdnih združb v Skandinaviji. 

Kra!ika zgodovina il!koriščanja gozdov nam bo poleg ,že navedenih bioloških podatkov 
(lala pravilno sliko o stanju severnih švedskih gozdov predno so v njih začeli gozdarji z 
gojitven-imi deli večjega obsega. Prvotno so te gozdove izkoriščali samo kot izvor kuriva. 
V 15. stoletju, ko se je razvilo železarstvo in industrija baha, ki sta potrebovala za 
taljenje in kovanje velike količine o~Jja, se je začela prva večja eksploatacija gozdov. 
Prvi CJksport lesa zasledimo ~ele v 19. stoletju, :ko so opravljali švedski gozdovi veliko 
nalogo pri zalaganju Anglije z lesom. Pretežni del njihove se·danje lesnopredelovalne 
industrije je specializiran za mehaniČ·no in za kemično predelavo, ki porabljata ogromne 
količine lesa in zahtevata močno eksploatacijo gozdov. Vendar ·pa so že od vsega 
početka lesno maso izkoTiščali enaikomerno ·po vsej povr~ini, tako da ni ni·kdar ·prišlo 
do devastacije go,zda. To ena·komerno obremenitev gozdov je zlasti omogočila narava 
sama s številnimi re'kami, ki so jih urrnni ,gozdarji že od nekdaj uporabljali kot idealno 
in izvirno hajcenej'Še tran5~portno ožilje. Ka,ko gosto je omrežje rek, vidimo iz povprečne 
razdalje te-Žišč lesnih mas od vo·dnili žil, ki znaša ·komaj 4 :km. 

Današnje stanje gozdov se iz biološ.ke.ga stališča ne razlikuje dosti od stanja prvotnih 
mešanih gozdov smreke, bora in breze. Intenzivno gospodarjenje je smreki in boru dolo
čilo razmerje: smre,ke naj bo toliko kot bora. Težje skrbi kot s smreko pa imajo go.z-darji 
z 1brezo, ·ki jo skušajo obdržati v najnižji mogoči količini.* 

Glede lesne zaloge so švedslki goz;dovi, 1kot vsi gozdovi severnih dežel, revni. Ker 
je eksploatacija zahtevala vedno le debele}ši les, ga danes v .gozdovih ni več mogoče 

najti. Truko je znašala debeli..na srednjega drevesa v gozdovih, •kjer smo delali, komaj 
17 cm. Razumljivo, da je zato tudi lesna zalo,ga !Zelo nizka; v našem p-rimeru je ·znašala 
~komaj 65m3 na ha. Dejstvo, da je ostal v go·zdovih samo razmeroma tanek les, pa ne 
ovira niti cdulozne in ostale kemične industrije:, ki ne potrebuje debelejšega lesa, niti 
mehaničnc predelovalne indus·trije, ·ker je specializirana na tanek les. 

Svedska je 1kot ena najmlaj!ših in danes najbolj razvitih kapitalističnih dežel šla 
zelo hitro skozi vse faze gos.podarS<kega in družbenega razvoja . Produkt tega razvoja, 
gospodarsko izredno močne akcijs-ke ·d-ru~be povezane v velike koncerne, .drže v rokah 
vso industrijo ter odločajo o vsem prometu z lesno surovino in tudi o gojet1ju gozdov. 

Pred ka!kimi 30. leti so se namreč goz·darji znašli pred dejstvom , da so zahtevali njihovi 
brezštevilni lesnoindustrijski obrati in predvsem kemič.na imiustrija veliko več surovine, 
kot so jo mogli nuditi njihovi Kozdovi ob takratnem še primitivnem načinu gospo-darjenja. 
Od takrat i-zvira t-u:di •prvo načrtno gospodarjenje z gozdovi v večjem obsegu in moderne, 
na osnovi znanstvenih raziskovanj dogna.ne metode gojenja. ·do tkaterih so prišli gozdarji 
prav s pomočjo industrijs·kega kapitala. Ves gospodarski sistem je prišel namreč do za
tključka, da je njihov prejšnji primitivni način ebploatacije uničeval lesno maso in one

mogočal trajno iZ'koriščanje. Velika .denarna podpora, 1ki jo _je industrija nudila gozdarstvu, 
je bila torej neike vrste reševanje industrije !Pred katastrofo, ohenem pa do:br~došel kredit 

gozdarjem, namenjen za znanstveno raziskovalne namene in za realizacijo dragih 

* Odklonilno stališče do breze, ki ga v člantku na več me.sti,h ,zasledimo, ,.pa ni značilno 
za vso .Sveds1ko, temveč le za .njen '':lajlbolj severni del. Brezo uvrščajo namreč na šved
skem med glavne drevesne vrste, takoj za barom in smreko j,n pomeni v srednji in j.užni 
SvedSiki ter ,na primorskerrn delu pokrajine Norrland v gozdnem gos_podarstvu važno dre
vesna vrsto. Zato se tam tudi ne bojijo njene velike reprodu1ktivne moči, ampatk ji z 
razumnim gojeojem odrejajo gospodarsko pomembno vlogo. Zlasti si .prizadevajo pri raz
iskavwji·h .dognati in v pra~ksi razširiti tiste brezo-vc tipe, 'ki s svojim vzorčasto strukturnim 
lesom .dajejo zelo dragoceno furnirsko surovino, cenjeno 'Švedsko izvozno blago. 

Uredništvo 
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gojitvenih ukrepov. Zdaj j e jasno, da ni slu~čaj , .da so prav gozdovi akcijsKih druŽJb bo•lj 
napredno urejeni j,n v njih bolje gospodarijo kot v ·državnih. 

Podjetje, 1kjer smo pra·kiticirali, gos.fJo<.lari na osnovi lO-letnih .gospodarskih načrtov, 

.ki jih j•e i·zdelala taksadja. Zadnjih 30 let takega gospodarjenja je že po>kaza.lo izreden 
nap-redek , 1ki smo ga opaz.ili tudi mi ikljulb temu, da tri desetletja v ,gozdu ne pomenijo 
dosti , posebno tam na sevet>u ne, •kjer je vegebcijska doba krajša od naše. Vsi ti gozdno
gospodarski nah.ti uresničujejo glavno i·dejo gojonja z meto·dami, ki jih bom skušal 
razložiti v nasledhjih odstav.kih. 

V njihovih revirjih so veli·ke površine ·degradiranih gozdov, ki niso s:posobni .za 
prirodno :pomlajevanje. Da .bi si te go2idove pravilno predstavljali, se. rmoramo seznaniti 
s tamkajšnjo .klimo. Geografski položaj Ska;ndinavije je visoko na severu. če o.menirn, 
da srno- bili približno 400 km južno od polarnega pasu. je razumljivo, ·da so to hladni 
kraji z ·dolgimi zimami (6 mesecev sneg), •ki ·dop~čajo le kratko vegetacijsko ·dcxbo: dva 
meseca ra·sti v de.belino in en mesec rasti v višino. PreJhladna klima onemo:goča normalno 
delovanje mi·ktoorganizmov ·v zemlji, kar ima za posle-dico kopičenje debcHh plasti 
surovega humusa na ·površini tal. Tla pokriva najve~krat bujno rastoče ho'Wvničev je 
(Vaccinium myrtillus) ali brusničev je (Vaccinium vitis idaea), na mo·čvirnih tleh pa 
močvirne trave z 1brezo (Betula 11ana). Gosta odej.a ·zadrž.uje v takih tleh vodo, ki ·one
mogoča zraku ·dostop do humusa in h•krati tvori temperaturno izolacijo, lki ne dopušča, 
da bi se zemlja p·mko kratkega poletja o:grela. Razumljivo je, da pri takšnih talnih 
ra-zmerah seme ne more v·zka.liti in se sadi•ka ne ohraJni. Zato raste na ta!kšruh vl~žnih , 

s surovim hwmusom pokritih tleh samo re-dko nizko krivenčasto drevje. V severni Svedski 
je takih ~hirani•h gozdov, ki niso zmo~ni prirodne regeneracije, zelo veli:ko. Ta pojav se 
ra-zv'ije pogosto do hrezupne sto.pnj:e, tako da smo pri sondiranju ~al pogosto naleteli 
na primere, ·da je •bila plast surovega humusa d·ebela 0,5 rn , v ekstremnih primerih pa še 
debelejša; na izrazito močvirnih tleh smo ugotovili celo šot o. Na tak~nioh tleh raste n. p r. 
smrekov .gozd z nad sto let starim do 4,5 m visokim drevjem in s premerom 2--6 cm v 
prsni višini. To posta ja še Tazu.mljiveje, ko se prepričamo, da je le nekaj centimetrov 
pod plastjo humusa z.emlja v mese<:u av.gustu še ·znuznjena. Pr'oblern surovega humusa 
in :proiblem .re~generacije obsežnih degra•dirani1h gozdov je prvi najve~ji problem njiho
vega gojenja, ki ga re-šujejo ta:ko, da spreminjajo te gozdove v enodohne ·Čiste :borove 
ali smre:kove kulture, v •kateri'h ustva-rjajo ves čas pjihove življenjske dobe z redčenjem 
takšne pogoje, da doseže drevje maksimalni prirastek, ·ki je enkrat večji od prirastka 
naj1boljših prirodnih mešanih ,gozdov. 

Oglejmo si za n~e vojme precej ču.dne metode, :ki jih na SvedSikem z uspehom upo
rabljajo. Vse tiste oslaJbljene .goz.dove, ,za _katere ni več upanja, da hi se s~mi regener.i-rali, 
pa tudi take, ki 1\)j se sicer počasi še obnovili, vendar po prirodni poti za hitri tempo 
go~podarstva 1prepo•ča·si, 'Po.dvtiejo švedski gozdarji neizprosnemu postopku hitre obnove, 
potem ko neustrezni gozd uničijo z o.gnjem in nato na po,~gani povnšini ustva rijo nov 
gozd. Taki1 požigi zavzemajo površ ~ne do 100 ha in (pomenijo .za slovenskega goz-datja 
:nekaj s.trašne.-ga. Na površini, .ki je do1oč·ena za požig, i2Jkoristijo najprej ves eventudno 
uporaJben les ~v glavnem izdelajo le celulozu i les, najve€krat .pa ;Še tega ne), vse p-reostalo 
·drevje in grmičevje pa posekajo ter ga rpuste ležati na tleh. Ce rastejo v 'go·zdu starej"ši 
zdravi bori, jih izolirajo pred ognjem ~z oko,pavanjem. Ta~a drevesa služijo po~neje kot 
semenja·ki . Zanimivo je, da uporabljajo za $emenjarke samo stare •bore. Tako ta drevesna 
vrsta la•Že tekmuje s smreko in brezo, razen tega pa star bor z visoko :krošnjo in de:belim 
luibjem us-pešneje ·kljubuJe ognju, dočim smreka skoraj vedno podleže. Spomladi, ko je v 
.gobasti plas-ti taln.e vegetacije in surovega ,humusa .najmanj vode (v maju ali juniju), 
požgejo ta!ko pripravljene .površine s pomočjo •petrolejs,kih rnetalcev ognja. Jasno je, da 
površine; ki niso namenjene po~igu, predho-dno 1pred o.gnjem zaščitijo. S tako umetno 
povzro-čenim talnim požarom dosežejo naslednje uspehe : 
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l. Znebijo se goste preproge hMovničevja , .brusničevja in pritlikave breze. Delno 
požgejo tako tudi surovi humu-s, delno 1pa se njegova -debelina z.manjša s tem, ker mu z 
viso-ko temperaturo .odvzamejo vodo in tako zmanjšajo nei.zžgano plast humusa. 

2. Pepel, ki ostane po ognju, je g;nojilo, ki omogoča sadikam v mladosti izredno 
hitro rast , to je dokler ne dosežejo dimenzij celuloznega lesa. Razen t e~ga je hitra rast 

Umetno povzročeni p,ri~ 
talni .požar izboljšuje tla 

sadik v mladosti zaželena· zlasti v borbi proti dvema škodljivcema, ki j·u 1bomo omenili: 
kasneje. 

S. Pogozdovanje požganic je bolj ceneno, ker je kopanje jamic ·hitrejš:e in laže, 
to·rej tudi cenejše, kot na zaraslih tleh. 

Na .požganici stoječi scmenjaki u·spcšno opravijo svoje poslanstvo že prva leta po 
požigu, ·ko tla še niso zaraščena s plevelom. že v tretjem letu .po po·žigu dopolnijo delo 

Na požganici so tla pri~ 
pravljena oza prirodn.o po~ 

mladi tev 

semenjakov s sajenjem sadik. Tako umeb10 vzgojeno kulturo reclčijo od 10. do 50. leta 
in to ponavljajo vsakih 10 let dosledno in strogo ,po načelih, -do katerih so pri!šli na 
os.novi dolgoletnih znanstvenih raz~skovanj. Prav v tej fazi gojen ja gozdov moramo 
Sved.om priznati mojstrstvo. Kdor je videl njihove sestoje, ki so bili skozi vso dobo svoje 
rasti z redčenjem negovani, se je šele ,pr~pričal, kakšnega -pomena je redč.:nje za hitro 
in pravilno rast drevesa. Se·veda je peprestano poseganje v razvoj gozda zelo drago, 
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toda industrija nesebično plačuje te stro.&ke iz svojega dobička, ·kaj'ti g0czdarji bi -
zlasti spričo drage delovne sile 1 z iZlkupičkom od prodane:ga lesa ne mogli kriti 

stroš·kov gojenja. 

Z redče.njem ustvarjajo ,boru kot svetldbni .drevesni vrsti optimalne pogoje za ra·zvoj1., 
poleg tega pa dose.žejo z osvetljevanj1em tal o,grevanje talne površine, kar omogoča pra
vilno delovanje mikroorganizmov i.n' korenin v rastni. dohi in tako hkrati podaljšuje 
vegetacijsko dobo. Tam .na severu si namre.č ne S'lnejo <privošČiti naših idealnih gozdov, 
v katerih krošnje zasti:rajo vso taLno ponšino. Ra,zdalje med drevjem, ki. jih določajo 

njihovi gojitven.i :predpisi, so večje od teh, ki so pri nas v ra:bi. Sledeči pregled bo 

verjetno marsilkogar presenetii, prat ta'ko, kot smo se ču-dili mi ob J?Ogledu na kulture, 

ki so za naše pojme izredno redke: 

bor višina do 150 cm od 150 do 250 cm nad 250 cm 

lepa ra.st 1,9Xl,9m 2,0 X 2,0m 2,2 X 2,2 m 
srednja 2,0 X 2,0 m 2,1 X 2,1 m 2,3 X 2,3 m 

sla:ba rast 2,1 X2,1 m 2,;2 X 2,2 m 2,4 X 2,4 m 

smreka višina do l50c:m vi~ina nad 150 cm 

lepa ras-t 2,2 X 2,2 m 2,4 X 2,4 m 
srednja in slaba 

rast 2,4 X 2,4 m 2,.S X 2,5 m 

T"udi s poz.nejšim redčenjem med 50. in 100. letom starosti, ki pomeni odkazovanje 
celuloz-nega lesa, skrbij,o za to, da zas.tor krošenj ni pregost. S tem iUSmerjajo rast zdravega 
drevja, ter povečujejo prirastek. Tako odka,zovanje, 'ki ima ·v •gojitvenem pomenu znahj 
redčenja, opravljajo po tabelah, do,bljenih z znanstvenimi ra:zis\kavanji. Po vsa•kem od
rkazovanju kontrolirajo .delo s primerjanjem Hevila v gozdu preostalih dreves s teoretič

nim številom drev·es, ki ga kaže šte'Vilčna 1k.rivulja u·strezajoče bonitete. Odkazujejo vedno 
le strokovnjaki, zlasti na večjih površinah delajo to ve.duo le inženirji. 

Zadnjič tposežejo v gozd pri 120 letih njegove starosti, ·ko posekajo .glavno lesno 
zalogo, pust~ .pa semenja.ke, katerih delo eventuel.no dopolnjujejo s sajenjem sadik. 
Gozdov v tej zadnji fazi nismo videli, saj delajo, .kat že omenjeno, na ta način šele 
dobra tri desetletja. 

Go·vorili smo tudi o premeni degradiranih mešanih .goz·dov, ki zaradi izre-dno 
neugodnih talnih -ra>.zmer niso ,zmožni regeneracije po .prirodni poti. Površine takih goz.dov 
so za maše pojme sicer o.gromne, vendar ne pre·dstavljajo pretežnega dela severnošvedskih 

g,ozdov, rki so zdra·vi mešani goizdovi smreke, bora in rbreze . Naj opišem, :kako gospodarijo 
v teh ,gozdov~h, !katerih razvoj ka:že tdnjo dominiranja b.reze ob izpodrivanju hora. Ti 

go·zdovi so sicer zdravi, se prirodno obnavljajo in normalno priraščajo, vendar predstav

lja .njihov normalni prirastek komaj 50% .prirast·ka, ki ga dajejo prej ~menjene enodobne 
enoslojne monokulbure. Gojitveni posegi v te mešane gozdove se kažejo v lO-letnih 
zaporednih r·edčenj.ih, s katerimi dosežejo nasle~nje us.pehe: 

l. S -pravilnim uravnavanjem ,gostote dreves in z doslednim podpiranjem enotnega 
sloja omogo·čajo drevju pravilno rast, ·ki daje optimaLni P'rirastek. 

2. S praviLnim usmerjanjeirt -rasti omogočajo <JsveUjevanje tal, to je ogrevanje tal 

in s tem v zvezi normalno ·delovanje mikroorgan~zmo.v, ali z drugimi besedami, pospe
šujejo razkroj humusa in s tem .zholjšujejo tla. 

S. S pravilnim odkrivanjem tal omogočajo, da pade. čez zimo na gozdna tla več 

snega, ki vpli,•a 'kot temperaturna i·zolacija in onemogoča glO'boko zmrzovanje tal, ki 
se preko ·kratkega poletja ne morejo dovolj hitro odtajati. Dokazano je namreč, da imajo 

pregosti sestoji, kjer zapade na tla manj snega, zara·di glohlje zmrznjene zemlje krajšo 
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vege.tacijs-ko dorbo kot redkejši sestoji., v katerih varuje .debelej',ša sneina O·deja tla, pr~d 
globokim IZmrznjenjem. 

4. Z izlo,Čanjem. nezaželen~h drevesnih vrst uravnavajo razme~je drevesnih vrs-t ter 
tako pomrugajo .boru, .da ga smreka in 1hreza ne izpodrineta. 

Prvo red·~enje, torej ·Še v mla<losti gozda, j.e predvsem usmerjeuo .na škodo breze. 
Le-ta je obsojena na pogibelj tkjevkoli naletijo na njo, kajti le tako jo lahko obdrže 
v starejšem gozdu v mejah 15% primesi, kolikor je po trditvah Š.ved~ih strokovnjakov 
še ekonomično. Druga .drevesna vrsta, proti .kateri je naperjena redčenje v kasnejši .dobi, 
je smreka. Smreko, ki ima krajšo <Ybhodnjo, ker doživi manjšo starost in ima v starosti 
slrub priras.tek, s !pridom izločajo iz goz-da že pri manjši debelini, kar je ekonomi-čno 

upravičeno, saj pre-dstavlja njen c·el'llloz.ni les ,glavno surovino ·za neštete celu~ozne 

tovan~e. Jasno je, da puste ·kljub temu še ·dovolj zdravih semenjakov, ki skrbijo za 
obnovo svoje vFste. Iz navedenega vidimo, da z redčenjem mešanih gozdov protežirajo bor, 
kar opravičujejo ·z njegovim izredno velikim prirastkom v starosti. Dru:ga-če pa postopajo, 
če v mešanih gozdovi.h boru tla ne ustrezajo; ta~p prevzame njegovo vlogo s:mreka. 
In obratno prehajajo me·šan.i gozdovi na swhih, peščenih in boru rpovoljnih tleh in ekspozi
cija·h v skoraj či· sto .borove s esto je. 

Prvi najvažnejši pro>blem v severnošveds·~em gozdarstvu je, kot že omenjeno, ·kopičenje 

surovega humusa zaradi neugodne 'klime, kar narekuje za naše pojme tako ·Čuden po
stopBk - požiganje. Drugi važen ,gospodarski .pro!blem pa je breza, ki je edina švedskemu 
gozdarstvu ndjuba, pa tudi najibolj trdoživa drevesna vrsta. Ze dolgo kaže hreza v meša
·nih go·zdovih Skandinavije prem0Č v borbi .za ~ivljenjski prosto·r. Tega so se gozdarji 
močno ,zbali, zlasti ker breza pr~ njih ne •pre·dstavlja več gospodarske dreves-ne vrste .. 
Celuloza, ki jo izdelujejo ~z breze, ne ustreza oni .kvaliteti, po kateri povprašuje tržiš·če. 

Pa tudi kot kurivo :ne pride lhTeza v večji meri v poštev, ker so stro~-ki izdelave in prevoza 
preveliki. B.tezo, ki se je hočejo iznebiti, posekajo in .pustilo ležati da strohni, pri te1n pa 
uvažajo za kurjenje premog in težka olja. In vse to je ceneje, kot če ..bi hre.zo predelali 
v drwa in jo prevažali do potrošni:ka. Ta za naše pojme nesrnisdni postopek izvira iz 
znane švedske visoke ·živJjenjs·ke ravni, 1ki omogoča i2redno visok zaslužek in le-ta obre
menjuje izdelavo in transport lesa v tolikšni mer~, .da se preddovanje breze v kurivo 
v večjem obsegu ne i.,zplača. Ob ~pomisleku,, če-š da lahko uporaibljajo že omenjeni način 
transporta, pa ne smemo prezreti te.ga, da lesa v .dimenzijah za kurivo ne morejo uspešno 
plaviti, ker iz,gu.bi pri tem na kvaliteti, raozen tega pa tudi stroš,ki manipulacije plavljenja 
in su~enja premočno dbromenjujejo njegovo ceno. 

švedski ~gozdarji se horij:o z hrezo vedno in povsod. Dosledno zatirajo vTSti Betula 
nana in B. ·pubescens in. pu~tijo rasti le vrsto B. verrucosa kot 150/o primes v mešanih 
g<Yzdovih. Iz te vrste breze, ki je edina dobra, delajo manj vredno celulo:Zo in furnir, 
vendar ta industrija nima bodočnosti.* Betula nana so pojavlja v močvirjih na najslabših 
rastiščil1 ter v višjih lega'h, kjer z raznimi severnimi mahovi za.klj.učuje vegetacijo že 
na 600 m nadmorske višine. Ta breza najlbolj uspdno .kljubuje zatiranju, gosto porašča 
tla in tvori ponekod te~ko prelbodne površine. Bet.ula verrucosa in B. pubescens sta raz
širjeni na vseh boljših rastilščih in zastirata tla v tolikšni meri, ·da dušita ves .pomladek. 
Za zatiranje breze upora·bljajo več načinov, med drugim tudi hormonske pTeparate, ki 
jih škropij·o z ročnimi 'brizgalkami, na velikih :površinah .pa s pomočjo helikopterja. 

* To ne velja za ostale dele švedske, kjer 1brezovino zelo cenijo, ~lasti kadar jo krasi 
posebna vzorčasta struktura. Brezovino uporabljajo za izdelavo pohištva, smučk in kot 
najplemcni.tejšo fu-rnirsko surovino ter jo pl<J.čujejo zolo drago. Furnirska brezovina 
ikr1časte teksture doseže na Svedskem pravljično ceno 1500 šK za I..m3 (obračunana po 
uracinem tečaju, je to 87.000 din, po ;prostem tocaju pa 1,2 milijona dinarjev). 

Uredništvo 
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Zanimivo je, .da v švedskem gozdu razen breze in topola ni drevesnih vrst, ki bi 
povzroča~e gojiteljem skrbi. Svedsko gozdarstvo nima velikih problemov, pa tudi delo ni 
posebno komplicirano, tako ·da lah.ko z uspehom uporabljajo ·šablonska navodila, kajti 
gozdovi po v.sej severni Svedski so ·precej enolični , po-krajina pa monotona brez bistvenih 
klimatičn~h razlik. To je pomembna značilnost in razlika v primeri z našimi gozdovi, 
ki jim različen talni .relief ustvarja različne mikroklimatič.ne ta'zmere in izključuje 

šablonsko delo. 

Povprečni letni prirastek za vso Svedsko znaša po predvojnih podatkih 2,1 m3 na ha. 
V revirji·h podjetja, pri ·katerem smo delali, pa 2,5 m3 na ha pri lesni zalogi 65m3 na ha. 

T-udi šveds:ki .-gozdarji so priHi do ideje, da 1bi povečali .produkcijo v svojih goz·dovih 
s tujimi dr.evesnimi vrstami. Že :pred leti so za-čele delništke družbe po izkušati z vrstami: 
Larix, Abies lasio·ca·npa, A•bies alba, •Pinus mayriana,** Pinus cemJbra, Pseudotsuga dou
glasii, vendar .posesbni,h uspehov niso dos·esgli. Velikemu švedskemu tko·ncernu za v.žigalice 
pa }e uspelo do;biti s ·kri.žanjem topolov bastard s posebno hitro rastjo , saj ·doseže pri 
optimalni·h ·pogojih v 15. letih debelina 20 cm, kar je za klimatične razmere severne šveds-ke 
(POSebno veliko. 

če povzamemo ·glavne misli o ~veds-kih gojitvenih meto·dah, vidimo, da imajo .p-ri 
,gospodarjenju z go'Zdovi severne švedske gozdnogojitveni ukrepi sledeče te,žnje: 

l. Prirodoo mešane sestoje -spremeniti v ·enodO:bne in enoslojne, če je le mogoče pa 
tudi v čiste sestoje. 

2. Degradirane sestoje spremeniti v enodobne monokulture. 

3. Dosledno uničevati brezo, ki je v da.našnji fazi prirodnega razvoja gozdov domi
nan tna vrsta. 

Vse to nas je osupnilo, o:b po·gledu na prostra·na pogonsca pa smo se zgrozili . Kasneje 
~mo zvedeli, da glodajo tudi nekateri gozdarski strU"kovnj>aki., ki upoštevajo pomembnost 
gozdne fitocenoze, s Slknbjo na to početje. Večkrat smo se spraševali, če tako početje ne 
bo iiiDelo katastrofalnih posledic za tia, čeprav ·dosegajo s temi metodami za sedaj izredne 
uspehe. Najbrže 'bi smeli verjeti zagotovilu, da v bližnji bodočnosti ti gozdovi še niso 
v nevarnosti, toda negotovo je, -kaj .bo prinesla dal jnja bodočnost. Dobili smo vtis, da 
večina švedskih gozdarj,ev nima .časa spraševati se, kaj bo nekoč z .nji~hovimi gozdovi, 
kajti za nje je odločilno, ·da služijo 1les-noindustrijs·kim tovarnam, ki jim omogočajo naj
vi.šjo življenjs·ko raven v Evropi, pri tem pa zahtevajo za plačilo - vedno več lesa . 

V saj par vrstic moramo posvetiti tudi semenarski službi in drevesnicam. Obnova 
švedski·h gozdov je sicer ,prepuš·čena v glavnem prirodnemu .pomlajevanju. Literatura trdi, 
da od celotnega ·pomlajevanja odp~de le 2'0% na umetno pogozdovanje, pri tem pa 
v pretežni meri •uporabljajo setev. Le na onih površinah, kjer ni mogoče .pogozdovati 
s semenom, uporaJbljajo tudi sad~ke·. Sadijo spomladi, a manj jeseni, da se tako o·gnejo 
zmrzovanju. Dre.vesnice oshbujejo ·državni on.gani, ki opravljajo kontrolo nad .privatnimi 
gozdovi in prodajajo sadi·ke po zelo ugodni ceni (2 ora za kos). Da nudi na ta način 

država privatniku izredno pomoč, se vi.di iz tega, da stane podj.etje sadika p-resajcnka 
iz lastuega gozda 5 do 8 orov. Goozdno seme je zelo drago, zato tudi ni slučaj, -da ima 
akcijska družba lastno moderno urejeno semenar.sko postajo s sodobnimi pripravami za 
shranj·evanje. semena. Seme, ki je shranjeno v hladilnici pri +4° C v hermetično zaprtih 
:posodah iz pločevine in ipOsušeno do 8% vlage, je po 12. letih še vedno iO do 80% ·kalivo. 
Veliko tpažnjo posvečajo izvoru semena. Do tega so jih .privedle slabe izku~nje z uvože
nim n·emškim semenom, ·kajti pri njihovih. ekstremnih klimatičnih in ,geografskih -razmerah 
se. je prilagojenost ne.katerih ra·s gozdnega .drevja različnim ·življenjS'kirn pogojem pCYkazala 
ko·t posebno odločilna. 

** Isto kot Pinus en.gelmannii Carr. 
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Tudi z varstvom gozdov imajo Švedi malo skr;bi. Ostra klima s .kratkimi poletji 
insektom or_emogoča razmnoževanje v več generacijah. Naleteli smo na lubadarja (Ips typo
g,raphus, Ips chalcographus), ki preživi eno samo generacijo na leto in jim ne dela pre

glavic. V zemlji, posebno na pogoriščih se pre.cej pogosto pojavljajo pokalice, ki so 
gozdar jem zavez-nice v borbi .proti brezi, ker ji obgrize jo koreninice. Mo.čno se ukvarja jo 
s tako imenovano snežno boleznijo, ·ki je tam razširjena in povzroča na mladih .borih 
v višini, do 1katere jih je zapadel sneg, porumenitev in osip iglic. Proti tej bolezni se 
borijo ta·ko, da boru v mladosti :pospešujejo rast, tako da čimprej preraste običaj-no 

višino ' snežne odeje. Pri tem močno poudarjajo gnojilno -spsobnost pepela, ki ostane po 
požaru in ravno prva leta ·deluje kot uspešno umetno gnojilo. Ena izmed nadlog v gozdo
vih severne Švedske je tudi Melampsora pinitorqua, ki povzroča sušenje borovih iglic in 
se pojavlja v bližini svojega gostitelja - trcpetlike (Populus tremula). Zato tudi trepet
liko dosledno zatirajo. 

Veliko škodo jim na mladem drevju dela jelen lopatar in severni jeleni, ki se pozimi 
.preselijo sem iz i-apons·ke. Zaradi jelena lopatarja se izogibljejo manjšim posekam, ker 
trdijo, da prihaja jelen le na manjše poseke, dočim se večjih hoji. Zanimivo je, .da so 
vse kmetije in pašni,ki ograjeni z lesenimi ograjami, ki živini onemogočajo dohod v gozd. 
T'lldi vzdolž železniških prog so vsi gozdovi o-grajeni . 

Od sečišča do lesnopredelovalnih obratov 

a) D e l o v go z d u 

že pri odkazovanju drevja za sečnjo, ko se vsa·ko drevo, ki je .bilo določeno .za posek, 
v prsni viši·ni ozna$i z zaseko in okroglim !Žigom, označijo istočasno tudi meje delovišč 

posameznih delavcev. ·Pri sklepanju po.godbe z delavci je zanimivo, da se določi najvišja 
kazen za vsako neposekauo odkazano drevo. Visoke kazni predvidevajo tudi za primer, 
če nekdo podre drevo samo s sekiro, ali če pusti previsok panj. Dopustna višina panja 
je 8 cm. Logar odredi delavcu delovišče: in mu da navodila ·za izdelavo in označevanje 

posameznih .sortimcntov. Orodje si mora delavec :kupiti sam, kar pa ni združeno z velikimi 
izdat•ki, saj si z dvodnevnim zaslužkom lahko kupi vse, kar potrebuje za sečnjo. Razen 

tega je orodje zelo priročno in odlične kvalitete. Za podžagovanje in razžagovanje tanj
šega drevja uporabljajo lo:čne ža:ge, za dehelejša drevesa pa »lisičji rep«. Motorne žage 

uporabljajo zelo redko, dvoročnih pa skoraj nič več in jih tudi nikjer nismo videli . Delavci 
namre~ ne delajo v skupinah, ampak vsa-k zase na svojem delovišču. Za pravilno vzdrže
vanje in oskrbovanje orodja ima vsak delavec na razpolago razna navodila v obliki 
brošur, poškodovano orodje pa mu brezplačno popravijo v centralni delavnici podjetja. 
Od ostalega orodja je zanimivo omeniti ročne klešče (maček), 'ki so zaradi izredne prak
tičnosti ncpo,grešljive pri vlačenju lesa na 1kraj·še razdalje. Več o orodju ne bi govorili, 
ker bo o·bravnavano v .posebnem članku. 

Delavčeva oprema je enostavna, trpežna, lahka in poceni. Delavci večinoma delajo 
z ro.kavicami - palčnoki iz mehke jelenove .kože, da si tako obvarujejo roke pred žulji, 
smolo, praskami, vlago itd. V zimskem •Času jih o•blečejo preko volnenih rokavic, ·ker bi 
se slednje si·cer prehitro raztrgale. Te rokavice so poceni, delovni u:činek pa se zaradi 
nj1hove upora·be ne zmanjša, temveč je celo večji, ker delavec varneje prime za spolzko 
deblo ali pri čiščenju za trnjevo grmovje in 'bode.či plevel. Zaradi omenjenih prednosti 

rokavic ne uporabljajo .samo .delavci v gozdu, ampak tudi pri najrazličnejših .drugih delih. 
če bi pri ·nas imeli primerno vrsto usnja in če bi bila cena zmerna, bi ta·kšnc rokavice 

prav gotovo našle zagovornikc in -kupce med naš~mi delavci, predvsem med vozniki. 

Dežne plašče so Svcdi nadomestili z de.žno obleko, :ki sestoji iz hlač, suknjiča in pokrivala, 

kar je veliko bolj praktično, boljše in uporabljivo za vsa dela. 
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Glavna se0n1a se vrši v zimskem ~asu, redčenje in s tem v zvezi izdcla'Va celuloznega 
lesa pa preko vse.ga leta. Skoraj vse sortimente po·polnoma ali vsaj delno obelijo v gozdu. 
Celulozni les sme imeti na tanjšeru koncu hrez lubja minimalni. premer 6 cm i11 zanj 
najmanjšo dolžino 3m. Najmanj·ša dol~ina je sicer 1,80 m, vendar mora imeti tak kos 
celulo·znega lesa najmanj-ši premer 13 cm. Uzance zgornje meje za debelina ne določajo. 
Za dolžino, ki narašča po 1 foot (30,5 cm), 'Pa je določena z·gornja meja 9 m. Za žagarsko 
hlodovina je določen pogoj: ibor od srednjega premera 15·cm,. smreka pa od P'remcra 20 cm 
dal joe z dolžino od .3,50 m do 6,40 m, ki se dviga po 1 foot. 

Yse izdela-ne sortimente mora delavec ozna·čiti z znakom. ki ga vseka s sekiro na debe-
1ejšem koncu sortimenta ok. 5 mm globoko v les in z njim zaznamuje vrsto sortimenta in 
lastnihvo. Tako označene sortimente zl.ožijo v·navz·križne skladovnice z debdejšimi konci 
v smeri transporta, oziroma spravila. Tako zloženj les prevzemajo na ta na-čin, da: izmerijo 
premer na olbeh koncih in dolžino (ki jo je napisal delavec pri razžaganju na debelejše 
čelo). Zato je obračunavanje zamudno. Delavci so plač·ani od dolžine (l čevlja - 30,5 cm) 
izdelanega sortimenh brez ozira na debelina. V osemurnem delavni·ku izdela delavec 
povprečno 200 tekočih metrov celuloznega lesa. 

Drva za kurjavo izdelujejo iz hreze in tistih borovih in smrekovi-h dreves, ki jih 
zaradi sla'be kvalitete ne morejo uporabiti za dmge namene. Najmanjši premer polen je 
5 cm in enotna dol<žina 3m. Tudi drva zlagajo v navzkri7..ne skhdovnice 1,20 m visoko, 
prey;zemajo pa jih tako, da v vsaki deseti s.kladovnici. preštejejo polena in dobijo tako 
povprečno skupno števiio zloženih polen. Obračun z delavci od dolžine iz.ddanega lesa 
{v čevljih). ali pa od ,števila s•kladovnic je kaj enostaven. 

Kakor joe bilo že povedano, so izdat,ki za delovno silo zelo visoki in močno obreme
njujejo ceno proizvodov. Ti stroš'ki in pa vdika propaganda tovarn, ki izdelujejo gozdar
ske· stroje, si~ita gozdarje, da skušajo uvesti v gozdno proizvodnjo čim več mehaniziranih 

priprav, toda kljUlb temu niso veliko napredovali. Pri preizkušanju različnih motornih 
ža.g so prišli do zaključka, da je delo z njimi v g_ozdovih s tankim .povpre-čnim drevesnim 
premerom nerenta:bilno in tudi delavci jih odklanjajo. Zato uporabljajo motorne ža-ge le 
pri podiranju debelejših dreves, !katerim delavec z ročno ž.a:go ni kos, to·da teh je tako 
malo, da .pri tem ni mo.goče govor~ ti o rentabilnosti. Podoben .uspeh je doživel t-udi poskus 
uvajanja pren.osni.h strojev za beljenje v gozdu, ki so se izkazali kot nepraktični in neren
tabilni. Nasprotno pa se v tovarnah ·strojno lupljenje z uvedbo mode.rnih strojev vedno 
bolj uveljavlja in je tudi veliko cenejše o.d rotnega. Preizkušali so tudi prenosno krožno 
žago na :ben<:inski pogon za redčenje ikultur, vendar z dosedanJimi izkušnjami niso zado
voljni in verjetno sekira ne ho še tako kmalu 1podlegla konkurenci. 

(Nadaljevanje sledi) 

Jože K o vač, Zdenko Petrič, Milan Lutman in Zdravko 
Kal tne kar, absolventi gozdarske fakultete v Ljubljani 

DRUSTVENE VESTI 

DRUGI GOZDARSKI KONGRES IN POSVETOVANJE V OHRIDU 

Drugega kongresa Zveze gozdarskih društev FLRJ in 9osvetovanja jugoslovanskih 
gozdarskih in lesnoin-dustrijskih ·strokovnjakov, ki sta se vršila od 3. do 6. oktobra 1954 

v Ohridu, se je udeležilo okrog 900 delegatov in gostov. Kot zastopniki zveznih in repu
bli'ških izvršnih svetov so .bili navwči: član Zveznega Izvl:Šne.ga sveta in predsednik hvrš
nega sveta LR Makedonije tovariš Ljupčo Ar:sov, član Izvršnega sveta LR Hrvaške tovariš 
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Ivica Gretic, član Izvršnega sveta LLR Makedonije tovariš Zlato Blagojcvski in član 

Izvršnega sveta LR Slovenije tovariš Franc Popit. Na koncu posveta je prispela v Ohrid 

še delegacija grških gozdarjev, v kateri so bili: A. Hristodulopulos, •generalni direktor 
gozdov Grške, D. Kosenakis, pomočnik .generalnega direktorja .gozdov in L. Lu•kopu1os, 
·direktor gozdne direkcije v Solunu. 

Kongres je sklenil, da se bo ,III. Kongres gozdarskih stwkovnja.kov FLRJ vršil leta 
1956. v Sloveniji·"" 

Udeleženci kongresa in posveta s.o imeli prilo;žnost videt: napredek Makedonije in trud, 
rla se ·Čim prej uvrsti med napredne republike Jugoslavije. Poseben vtis je obiskovalcem 
zapustila hidrocentrala Mavrovo ter pot po dolini reke RadiJce. Okolica Ohrida, sindi·ka lni 
dom Orce Nikolov in histori·čni sv. Naum •bodo udeležencem ostali v neiZJbrisnem spominu. 

Na povratku s kon.gresa so udeleženci obiskali Oteševo na Prespanskem jezeru. 
V plenumu in po sekcijah so bili na posvetovanju obravnavani naslednji referati: 
l. Smernice razvoja gozdnega · gospodarstva - usklajevanje potrošnje in proizvodnje. 
2. Gozdna proizvodnja in njena perspektiva. 
3. Planiranje v gozdnem gospodarstvu. 
4. Potrošnja lesa za neposredno upora!bo in za gradbeništvo. 
5. :Prima:-na industrijska predelava ]esa. 
6. Finalna lesna predela va. 
7. Izvoz lesnih proizvodov. 
Po izčr.pni in .živahni disk.usiji je ugotovljeno, da so navedeni referati v svojih ugoto

vitvah. o stanju in smernicah v gozdni proizvodnji, potroš.nji, lesni industriji ter izvozu 
in planiranju gozdarstva v temelju pravilno zajeli pro·blematiko bilanse lesa in njene 
perspektive v ·deželi. 

Podana dokumentacija in iz nje i:bpeljane analize so od dosedaj poznanih najpopol
nejše ter nudijo relativno uajbolj·šo sliko stanja in .perspektive gozdnega in lesuega 
gospodarstva. Pri tem je potrCibno, da se s čim natančnejšimi kvantitativnimi analizami 
ugotovijo realne možnosti zamenjave in varčevanja lesa od strani tistih gospO<darskih 
panog, ki se javljajo bodisi kot potfO'Š·nilki lesa, hodisi kot proizvajalci sredstev za 
zamenjavo. 

Perspektiva ;za prihodnje desetletje v mejah navedenih potre1b in možnosti je ·realno 
podana in ustvarljiva ter je spričo tega v desetih letih možno o'bseg sečenj v j-ugoslovan
skem povprečju vs.kladiti z višino prirastka. Pri tem je tudi še nadalje ključno V>prašanje . 
zmanjšanja porabe lesa za .kurjavo sploh, zlasti pa na vasi. Iz tega hkrati sledi, da je 
v interesu vsega gospodarstva potrebno predvidene ukrepe var·Čevanja in pravilnej~ega 

usmerjanja potrošnje ter izkoriš·čanja lcspe surovine dovesti do čim popolnejše uresničitve. 

Da bi v referatih podane analize služile tudi za poznej:šo obdelavo naglašenih pro
blemov, je tre·ba v bodoče stremeti, da se podatki, ki niso dovolj nata·nčni, lzbolj~ajo in 
doženejo z novimi dokumentacijami, da,ne analize pa revidirajo. 

Za dosego postavljenih ciljev bo nujno trelba rošiti mnoge težke naloge, mnogokrat 
prav zamotane narave, ·ki obodo zalltevale stalno vs·k1ajevanjc posameznih sektorjev poraJhe 
in rproixvo.dnje. Zahtevale bodo pa tudi neprestano delo zavoljo tega, ker ·mk, v katerem 
se mora obseg sečenj zmanjšati pod p.rirastek, narekuje objektivna ,potmba in bi preko
račenje moglo dovesti do prav ·resnih motenj v .gospodarstvu in življenju ·dežele. 

* Ker se je končno oblikovanje sklepov kongresa in 1posvetovanja za.radi raznih naknad
nih pripomb precej zavlekla, objavljamo pričujoče poročilo z nekoliko zamude, pozdravni 
govor člana Zveznega izvršnega sveta tovariša Ljupča Arsova pa smo v celoti priobčili 
že v lanskem osmem zvezku našega glasila. Sklepov, 1ki se nanašajo na področje primarne 
in finalne predelave lesa, v •poročilu ne navajamo, 1ker jih je objavila društvena revija 
»Les<•. Uredništvo 
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Reševanju teh vpra._šanj bi mnogo pripomogla ustanovitev posebne zbornice za gozdno 

iu lesno gospodarstvo. 
V nizu ukt-epov, ki :bi se morali izvesti za dosego tega cilja, posvet posebno poudarja: 

Na področju gozdne proizvodnje 

l. Organizirati stalno mrežo selekcijske semenske službe. 
2. Osnovati drevesnice za proizvodnjo oplemenjenih, sdekcioniranih in novih zvrsti 

dre v ja hitre rasti, pril~odenih &ivl jenskim pog o jem kon•kretnih terenov. 
3. Ta·koj začeti z gojitvijo topolov in z nasadi drugega hitro rast·očega drevja v 

bližini naselij, ob rekah in vodah, v nižinskih predelih in na drugih za to ustreznih 
mestih, in sicer za proizvodnjo lesa za iverne plošče, jamskega in celulqznega le$a ~akor 
tudi hlodovine za luščenje in furnir. Ustanoviti nacionalno komisijo za topole in pristopiti 
k internacronalni komisiji za topole. 

4. Pospeševati nasade drevoredov in sploh posvetiti mnogo več pozornosti <proizvodnji 
le.sa izven gozdov. 

5. Na •bazi fitocenoloških raziskovanj .pretvarjati v čim. večjem obsegu čiste sestoje 
v mešane z iglavci, .kjerkoli so dani ekološki pogoji. 

6. Pri obnovi gozdov dati prioriteto resurekciji grmišč ter melioraciji degradiranih 
in opustošenih gozdov sploh. 

i. Da se čiščenja in predredčenja, ·kakor tudi vzgojni ukrepi izvajajo ne glede na 
trenu!tno rentabilnost in da se ra2lširijo na čim večJe površine. 

8. S ciljem obnove gozdov, iZ/boljšanja 4arasti in melioracije de,gradiranih go-zdov, 
je 'PO pravilu iz,klju.čiti ·gozdno pašo. To je dovoliti le v i·zjemnih primerih, kjer je opra
vičena potreb-a, ·ki se z nobenimi dru-gimi ukrepi in viri ne da zadovoljiti, a to zgolj 
na zemljiščih, ki po dolgoročnih p1anib še ne pridejo na vrsto za obno·vo •go-zda. 

9. Vzdrževati gozdne sestoje zdrave s stalno učinkovito zaščito biotskih in abiotskih 
faktorjev. Da goz.dna varstvena služba osredotoči svojo posebno pozornost budnemu opa
zovanju zdravstvenega stanja mladi'h sestojev, kultur in nasadov, katerih površina se bo 
zlasti povečala v naslednji desetletni periodi. . 

lO. Na terenu organizirati stalno in zar1esljivo opazovabo in obve'ŠČevalno službo o 
pojavu škode po elementarnih pojavFh: ter o •gi'banju in intenzivnosti rastlinskih bolezni 
in škodljivih žuželk. 

11. Pri ukrepih za odvračanje škode je organizirati znanstveno-raziskovalna dela 
tudi na tem področju in operativno službo varstva gozdov .povezati z gozdars·kimi fakul
tetami, inštituti za gozdars-ka znanstvena razis.kovanja in s .postajami za rastlinsko varstvo. 

12. Najveejo pazljivost posvetiti odpiranju gozdov in ga zasnovati na predhodno 
izdelanih in detajlno preštudiranih generaln1h planih gozdno prometne mreže. Ves sistem 
gozdnih komunikacij mora predstavljati enotno vskladeno tehnično-ekonomsko celoto 1 tako 
glede vrste .prometil in njihovih tehni-čnih elementov kakor glede višine stroškov in pri
oritete -njihove izgraditve. 

13. Posebno pozornost je treba posvečati obvladovanju sodo.bne delovne tehnike pri. 
sečnji in izdelavi lesa. V ta nameu j,e v posebni·h šolah in tečajih usposobiti in v.zgojiti 
ka-der stalnih gozdnih delavcev. 

14. V organizacijo vseh gozdnih del zlasti sečnje in izdelave, dovlačenja ter raz
kladanja in nakladanja, je uvesti pridobitve znanstvene organi,zacije dela s pomo,čj·o 

študija o gilbanju, času in delovnem u-činku. V ta namen je poslati večje število gozdarskih 
stro-kovnjakov v inozemstvo na izpopolnitev znanja. 

15. Na.dalj'evati in pospešiti delo na standardizaciji ta·ko na področju i~koriščanja 

gozdov kakor na primarni in finalni predelavi. ,Pri tem je dati prednost standardizaciji 
gozdnega orodja in strojev, ter na -bazi tega začeti z doma·čo izdelavo ti.pov, ki najbolje 
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ustrezajo nas1m pogojem, zraven pa se oposlorŽevati vseh izbolj<Šav, ki so bile kjerkoli 
do sedaj dosežene na gozdnem orodju in na strojih. 

Da bi bili standardi odraz sporazuma proizvajalcev in :potrošnikov, je potrebno aktivno 
sodelovanje gozdarskih strokovnjakov, gozdarskih društev in njihove zveze, .goz.dnih go

spodarstev, lesno industrijskih podjetij, ustreznih zbornic, gozdars•kih fakultet, inštitutov 
in drugih ustanov 'V rellZlpravi o ~redhganili standardih, objavljen~h v Bilternu Zvezne 

komisije za standardizacijo. 

16 . . Pričeti z niarksimalnim i~koriščanjem vejevine in drohnejših debel za industrijsko
tehnične namene; kjerkoli pa pogoji dopuščajo, tud i z izkoriščanjem panjev. 

17. Čim prej začeti z organiziranjem strokovne ·Uprave v gospodarstvu nedr.žavnih 
gozdov na bazi o:bveznega združevanja njihovih lastnikov, s čimer edino je možno doseči 

večji delež tehničnega lesa v posekani masi. 

18. Uresničitev predvidenih ukrepov na področju gozdne proizvodnje zahteva, da se 
v periodi 1954/63 povprečno letno investira približno 9,043 m illijonov dinarjev in od tega: 

a) v obnovo .gozdov in pogozdovanje na površini 105,2 tisoč hektarov 1,940 .milijonov 

dinarjev; 

b) v graditev gospodarskih in upravnih zgradb na površini 51,5 tisoč m2 978 milijonov 
dinarjev; 

c) v zgradbo 22 tisoč ·km .gozdnih prometil 4,694 milijonov dinarjev j 

d) v gozdna prevozna sredstva 1,431 milijonov dinarjev. 

Investicijska sredstva osigurati iz amort.izacij~kega sklada 3.600 milijonov dinarjev, 
iz sklada z·a napredek gozdnega gospodarstva 3,500 milijonov dinarjev ter iz družbenih 
investicij 1,940 milijonov dinarjev. 

Na .področju neposr~dne porabe lesa 

l. Gozdoogospodars·ke organizac,ije, ,ki hijejo !kmečke potrebe po lesu iz gozdov 
splošne ljudske lastnine, moraj o čim prej preiti na režijsko izdelav·o tega materiala, tako 
da .bi kmeč-ki potrošnji oddajale pre.sušena drva ter mogle izkoriščati maksimalno količino 
tehničnega lesa. V ta namen je najprej izkodstiti leževino. 

2. Režim za sečna dovoljenja in žigosanje lesa v nedržavnih ·gozdih treba poostriti . 

.3. Pri.poročati je, da se v akordni,h postavka1h za sečnjo in izdelavo lesa st ~mulira 

proizvodnja dra·žj~h in kritičnej"ših sortimentov. 

4. Ekonomski instrumenti morajo učinkovito .podpreti varčevanje in zamenjavo lesa 
iglavcev ter s. tem prispevati k uravnovešenju proi•zvodnje .iln potrošnje in usmeriti na 
optimalno fzkoriščanje in vnov.čevanje lesa . V politi•ki cen se morajo odražati v ustvar
janju povolj nega razmerja med cenami lesa, cementa, opeke in železa v doibro lesu, s čimer 
bo dana po'buda za varčevanje z lesom. Prav to velja za drva v razmerju do njihovih 
ekvivalentov, kar .bo dovedlo do večje pora~be odpadkov. 

5. K racionalizaciji pora!be in olajšanju os·krbovanja z jamskim lesom bi prispeval i : 

a) ukrepi stimulacije go.zdoogospodarskih o:rganizacij, .da ·bi iz odkazane lesne mase 
v ·gozdu izdelovale tisto količino jamskega lesa, ki je s cenitvenim elaboratom ·predvidena 
za posamezna sečišča ; 

b) izdelava jamskega lesa od vseh v rst lesa, zlasti pa pospe~evanje uporabe jamskega 

lesa lista v cev namesto iglavcev ter impregnacija j.amskega lesa; 
c) .diferenciranje cen jam&kemu lesu po dolžinskih in debel inskih stopnjah; 

d) čim .detajlnej·ša specifi,kacija jams·kega lesa po dimenzijah od strani potrošnikov, 
zlasti večjih rudnikov, s čimer bi se proizvajalci usmerili na boljše iz·koriščanje dimenzij 
in vrst pri izdelavi jamskega lesa, četudi ib i se predaJa vršila v kumuHranih dolžinah; 
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e) osnovanje p~sebnih skladišč za jamski les pri večjih potro~nikih, kar hi omogočilo, 
da bi kvaliHcira:ni strokovnjaki izvajali pravilno in varčno krojenje in vskladiščenje 

jamskega lesa; 
f) sprostitev sredstev za impregnacijo lesa od ].lVOz.nih koeficientov, da bi se tako 

impregnirala .čim večja 'količina in s tem zmanjšala po~a:ba lesa; 
g) rudniki .bi morali čim bolj preiti k zamenjavi lesa z drugim gradbenim materialom 

ter na izvlačenje in ponovno uporwbo podgradtb; 

h) v institutih 'bi ·bilo treba or-ganizirati .preizkušanje vseh e.lementov uporabnosti 

jamskega lesa za njegovo najpravilnejšo uporabo v praksi. 

6. Električne ·drogove ,zamenjati s kovinastimi in ·železobetonskimi, uporabo lesenih 

pa omejiti na izjemne ra.zmere. Za lo.kalne vode načelno uporabljati le impregnirane 
drogove. 

7. Drogove za gradbeni:ške odre nadomestiti s cevnimi, lesene pilote in mostnice pa 
obvezno impregnirati. 

8. I-mpreguirane železniške prage oprostiti dav.ka na promet in preizkusiti praktično 
možnost uporabe betonskih pragov. 

9. Z ekonomskimi in tudi administrativnimi ukrepi, pa vzgledu LR Slovenije, zmanj

šati proizvod'njo gradbenega lesa iglavcev v nedr~avnih gozdih z vezanjem na dovoljenje 

za izdelavo tesanega gradbenega lesa. 

10. Gradbene predpise za ·~grad'be v mestih prikrojiti tako, da se z nadomestilom 
lesenih delov za drugi material in druge ·konstrukcije poraba lesa zmanjša na najmanjšo

mero. 

Il. Za zgradlbe na deželi je izdelati in popularizirati načrte ti-piziranih zgradb za 
različne namene in razne kraje, kjer naj se vgradi čim manj iglastega. lesa, pa izkoristi 
čim več lo-kalnega gradbenega materiala (kamen, opeka itd.). 

12. Za opaže pri tbetonskih delih uporabljati čim več lesonitnih plošč in pločevinastih 
šablon.. 

13. Državne železnice naj uvedejo stalne rinf·uza-naprave kot sestavne dde vagonov 
za rinfuza-tovorjenje ·.Žita, s čimer bi se odstranila dosedanja občutna potrošnja rezane-ga 

lesa ·za zapaževanje odp:rrtiu na vagonskih vratiJL 

14. Varčevanje in zamenjavo lesa -doseči tudi še: 

a) z izvedbo nove zanesljivejše ankete o porabi lesa na: vasi, da bi se dobili natanč

nejši podat'ki za usmerjevanje potrošnje v okviru predvidenega varčevanja ter na bazi teh 
podatkov revidirale na potrošnjo nanašajoče se analize v referatih; 

b) izdel1.ti les za drva in okleščke do tis.te.ga obsega izkoriščanja lesne mase, ki krije 
proizvodne si.ro'ške skupne količine .prostorninske·ga lesa, a ne po kriteriju proizvodnih 

stroškov za posamezne razrede lesa za kurjavo; 

c) z vsemi ukrepi vztrajati na tem, da se predvideno zvišanje proizvodnje premoga 

za široko potrošnjo - ko t najučiwkovitej'šega nadomestila za drva v mestih in industr:ij

skih centrih - ne samo doseže temveč celo prese·že; 

d) ·prepovedati gradbo novih .pe;karn, sušilnic, apnenic, mlinov, opekarn, pečam in 

podobnih ohjektov na pogon z drvmi, a ta•ke že obstoječe predelati na kurjavo z drugimi 

vrstami kuriva; 

e) po zgledu LR Sf'bije v vseh republikah predpisati mk do katerega se morajo 

likvidirati odprta ognjišča; 

f) v industrijski proizvodnji štedilnikov in peči izdelovati samo tiste tipe, ki maksi
malno varčujejo s kurivom. Poleg široke agitacije za nabavo takih štedilnikov in peči :na 

vasi uvesti tudi enkratne nagrade; 
g) čim bolj poveča.ti izdelavo jekle01k .:z;a ;plin, tako .da bi že s sedaj raz-položljivim 

plinom mogli ·prihraniti čilJ) več drv . 
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Na področju izvoza lesnih proizvodov 

čeprav je izvoz omejen z viš~no proizvodnje in z neobhodnimi domačimi potrebami, 
se more njegov obseg utesniti, da pri tem vrednost ne le obdržimo temveč tudi celo pove
čamo. To je mogoče doseči z izpremembo stmkture v korist finalnih JHOizvodav. 

Obseg izvoza je za večino fina~nih proizvodov določen z njihovo kvaliteto, ki je 
pred vsem od .. ·isna od tehnične opreme obratov. 

Pri določanju izvozne količine posameznih proizvodov oziroma skupin proizvodov se· 
je drhti naslednjega: 

l. Gozdne sortimente iglavcev in hrasta, zlasti oblovinc za žaganje in luščenje vseh 
vrst drevja ni treba izvažati zato, da bi >Čim bolj izkoristili naše lastne kapacitete i11 

zmanjšali deficitnost v lesu iglavcev. 

2. Izvoz celuloznega lesa iglavcev in špecialno bukovine je možno in potrebno pove
čati, -ker bodo, tudi spričo predvidenega razvoja kemične industrije na •bazi listavcev. 
ostale znatne količine , ki lbi se sicer porabile •kot drva . 

3. V referatu predvidena količina .drv za izvoz, ·ki zavzema od skupnih predvidenih 
perspe,ktivnih sečenj okoli 1%, se mo·:-a vse~ka~kor realizirati, da ohranimo izvozno tradici_in 
tega artikla v sosednje dežele in ker je to r entahilnej-še, kakor če bi ga :preva~ali od 
perifernih proizvajalnih rajonov do moono oddaljenih .domačih potrošnih centro-v. Seveda 
se je treba pri tem omejiti na razred »C« in v manjši meri na ra.zred »B« . med tem ko je 

izvo·.z razreda >>A« docela usta-viti. •ker se ta ·doma lahko izkorišča· v tehničnoindustrijske 

namene. 
4. Izvoz :pragov, tesanega lesa in dro·bne tehnične oblovine je skrčiti na minimum in 

izvajati le tedaj. kadar je to pogodbeno vezano s po·šiljkami ostalih lesnih .proizvodov. 

5. Obdr.žati sedanji nivo izvoza za žagani les listavcev, ker to dovoljuje predvideni 
obseg sečenj, potrošnja doma in .bodoče vse bolj racionalno izkoriščanje listavcev. Ta 
nivo se bo mogel obdržati vse dotlej, dokler ne .bomo prešli na masovnejšo proizvodnjo 
luščenega lesa. 

6. Predvideni obseg izvoza lesenih plošč in 1kemično predelanega lesa ustreza postav
ljeni proizvodnji in presežJcu nad doma.Čo potrošnjo. 

7. Sedanji izvoz največje množine finalnih proizvodov se more v naslednjih leti.h po

dvojiti in še dalje povečati - izvzemši zaboje. katerih plasman je negotov - v 'kolikor 
se bodo modernizirale kapa,citetc, ivboljšala kakovost in razširil asortiment. 

8. Izvoz 7-aganega lesa iglavccv :bi ibi1o tre.ba v č im krajšem času ustaviti z ozirom 
na pomanjkanje iglacev in perspektivne nstoče potrebe .dama. Toda ·stanje plačiln·e 

bilance naše ·dežele ·zaJhteva, da se izvoz tudi za naprej podaljša. Zato je treba preiti na 
postopno, a zato vedno ostrejše zmanjševanje izvoza. 

Na področju planiranja v gozdnem gospodarstvu 

1. Splošne smernice za razvoj gozdnega gospodarstva mo.rajo .pr~ti do izraza v uredit
venem ela,boratu, ki mora imeti značaj obveznega .p.redpisa. Taiko izdelani ureditveni elaborati 

so osnova slehernega nadaljnjega planiranja. Kakor splošne smernice, tako morajo ure
ditveni elaborati sloneti na principu trajnosti gospodarjenja, tako da nji-hovo izvajanje 
pomeni izboljšanje stanja gozdov in izravnavanje dohodkov v lesu. 

2. Pri določanju etata pri izdelavi perspektivnih planov in ureditvenih elaboratov je 
izhodišče proizvodna možnost gozdov in njihovo stanje. Zavoljo tega mora biti planiranje 

etata .pri urejanju gozdov po principu z majhnega na veliko in izhajati od stanja sestojev. 
Pri. določanju končnega obsega sečenj je treba upoštevati potrebe po lesu, toda strogo 
paziti, da ne hodo prizadete varovalne fun1kcije gozdov. 
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::3. Da bi obilo planiranje v gozdarstvu čim stvarncjšc, je treba izdelati ureditvene 
elaborate za te .gozde v čim krajšem času a najpozneje v 10. letih. V ta namen je pospe
šiti tempo urejanja gozdov in to slu:!lbo oskrbeti s potrebnim strokovnim kadrom, tehnično 

opremo in drugimi sredstvi za delo. 
4. Urejevalno gozdarsko službo, ki je bila zaradi pomanjkanja kadrov v povojnem 

času centralizirana po republikah in ·ki! še danes po posameznih repu'blikah predstavlja 
najboljšo rešitev, - je treba postopno decentralizirati in približati osnovnim gozdno-
gospodarskim organizacijam. . 

5. Potr~.bna so nova splošna: navodila za urejanje gozdov, ki morajo biti okvirna, 
da bi obsegala osnovna načela in da bi omogočila prevedbo osnovni1h taksacijslih podatkov 

na skupne nakazovalec. Pri urejanju gowov ·Se po mo·žnosti posh1<Ževati rezultatov fitocen!l
loških raziskovanj. 

6. Z urejanjem je treba zajeti tudi privatne gozde, kar troha regulirati z republiškimi 
predpisi · 

7. Zaradi neenotnosti nomeuklature pri urejanju gozdov je treba v o-kvirnih navodilih 
definirati glavne ~ojme. Za poenostavljenje tehničnih del se priporoča uporaba deibelinsbh 
storYenj po 5 cm; še nadalje naj se oibdržijo dekadni debelinski razredi. 

8. V gozdnem gospodarstvu se planiranje ne more z uspehom izvajati, če ni solidne 
statistične službe. V ta namen se mora povečati dosedanji trud in preučiti po·goje za 
boljšo organizacijo in delovanje. 

9. Dinamična gozd_arska politika bi olajšala O·bvladovanje debalansa med potrošnjo 
in produkcijo lesa in hkrati prispevala k povečanju prirastka po količini in kakovosti. 
Zavoljo tega se priporoča vodenje gozdarske po~itike po teh načelih. 

Ostala priporočila 

l. Za stabilizacijo gozdnega gospodarstva je potrebno čimprej začeti z razmejitvijo 
gozdnih in poljedelskih ·povnšin, zlasti z odpravo enklav 1n izločanjem pašnikov. Prav 
tako se je nujno lotiti likvidacije uzurpacij. 

2. Da bi mo·gli začeti s kompleksnim reševanjem problematike gozdarstva, poljedelstva, 
vodnega gospodarstva, elektrogospodarstva, prometa in rudarstva ter da bi mogli sploh 
začeti z reševanjem gospodarskih problemov na področju •krasa, je potreben pose·ben zakon 
o krasu. 

* * 
Zve z i gozdarskih društev se na laga, da v zvezi s temeljitej'šo pro

učitvijo nekaterih vprašanj s posveta: 
l. .Skliče posebno posvetovanje glede vprašanja obnove in vzgoje gozdov. 

2. Izvede posvetovanje· o problemih varstva gozdov te.(' zlasti o učinkoviti organizaciji 
te službe. 

3 .. Organizira posvet za topolo in hitro rastoče drevesne vrste, na katerem je potrebno 
obdelati celotno problematiko te nove prav pereče dejavnosti v gozdarstvu. 

4. Po diskusiji 0 načrtu za splošna navodila glede urejanja gozdov, katerega izdela 
Zveza, skliče ožji posvet prrznanih strokovnja·kov s področja gozdarske ekonomike, eksplo
atacije in lesne industrije, gozdne rastlinske proizvodnje in ureja1o1ja go:zdov, ki bi o 
načrtu dal dokončno mišljenje. 

(Prirejeno po hrvaš·kem izvi:ruiku.) 

M. š. 
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POIZKUS UPORABE FRANCOSKIH TARIF 
V NAšiH GOZDOVIH .. 

Ing. Dušan M l in š e :k (Slovenj:g!fade"C) 

Pri ta~aciji goZid.O:v so v nizu komponent, ki so .potrebne za natstanek do brega 
gospodars-kega načrta, tudi določeni .č1eni, ki jih je v okvim točnosti mogoče 
poenocstavi.Jti in poceniti. 

Poudarek ek•onomičnosti ,pri t~sacijskih delih postaja zato v Slo.veniji ob 
široko .zasnova,nem urejanjru (tudi na področju zasebnih goz·dov) in z uvajanjem 
pCtpolnejših ureditvenih metod, kot je n. pr. kont•r·olna metoda, vse bo•lj atktualen. 

V slovenskem goz·dars-tvu llipOrabljamo za izf'aČunavanje lesa na panju i,zme
ni,čno več vr,st pripomočkov (dehlovnic). Pri taksaciji so na prvem mestu deblov
nice nem9kih poizkusnih postaj, pog.osto pa uporabljamo tudi domače šušteršičeve 
tahlice (posebno v operativi pd odka•z·o·vanju). So tudi p-imeri, ko ta:ksator ·določa 
leSino .za-logo s pomočjo srednjega sestojinskega drevesa. Go1zdarsika operativa 
pozna tudi Laehrove •tahlice, v zadnjem času pa se 1pojq,vlj.ajo novejše nemške 
Loetschove tablice. V'Sak ta;ksacijs.ki biro in vsaka gozdna lllprava poiZJkuša po 
svoje reševa,ti to nalogo in skuša pri tem delo P'Oenostaviti ter poceniti. Od vrste 
deiblov,nic, od načina njihove· uporabe ter od vloženega truda zavisi točnost 
rezu1.ta tov, nani!zanih v gospodarskem nač·rtu. Večina računskih metod in tablic 
nam zagotavl~a za ·prakso več ali manj točne padatke. Zamuda časa in amplituda 
SJtroškov pa sta p,ri 'tem različni. V praksi o:bičajen, uporahlji·v in točen način 
o.bračuna.vanja lesne zaloge temelji na i,zdelavi lokalnih,. wli bolje i'zTa.Ženo, eno
vhodnih sestojnih ·deblovnic. Za osnovo služita vi•šinska kriv;u·lja sestaja in nemške 
deblovnice. Višinsko kriv.uljo konshuiramo na podlagi večjega š.tevila iz.1nerjenih 
višin (po navodi.lih za odsek ali sestoj 100-200 viš·in). S pomočjo izra-vnanih 
vi~in .posameznih debelinskih sto:pen.j dobimo IZ inter.po.Jacijo po nem,ških deblov
nicah lesno maso srecLnj oga drevesa v s·tropnji in jo pomnožimo s številom drevja 
debelinske stopnje. · 

M == IDh X n 1 + m 2 X 'll2 + .... mn X Tin 

Na 1ta nann do:bljoni re~uHati so točni. Vendar je treba pri tem postopku 
izmeriti višino večjega števila dreves, risati in izenačevati viš·inske krivulje ter 
\lporabljati tablice. Meto:da je torej fZamudna in draga. Moremo pa i.zračuna•vanje 
stoječega 1es.a na več na,činov poenostaviti. Sekcija za urejanje gozdov v Slovenj
gradcu je p.o-izlmsih uporabiti francos~e -tarife. Obsežnejša, za prakso dovolj 
natančna primerjava podatkov, dobljenih s pomočjo lastnih in franoos·kih tarif 
pa je poka:zala, da so francoske ta•rife uporabljive in zelo primerne za go;zdove 
koroškega go:Zdnogosp.odarskega področja. 
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Kratek opis tarif 

Razpollagamo z dvema vrstama tabel, od katerih ima vsaka po 20 tarif. Tarife 
veljajo za vse drevesne vrste, vendar posebej za one, ki jih uporabljamo za izra
zite pr.ebi:ralne g·ozdove (Alganove tarife, »ta·rife rapide«), •in druge •Za enodobne 
sestoje (Schafferjeve tarife, »tarife leu:tte«). V tablicah so po:datki za drevesnino 
in ne za deblovino. Analitično osnovo tarif izražata formul~· 

v 4-
(Aigan) V = -" · (d- 5) · (d- 10) 

d 1400 

v 4-
(Schaeffer) V d = !BOd· d · (d- 5) • 

kjer je: V d volumen .drevesnine srednjega drevesa debelinske stopnje, V 45 skupni 
volumen .srednjega drevesa debelinske s'to.pnje od 42,5 do 4 7,5 cm, in d srednji 
premer debelinskih stopenj. 

Drevesnina V 45 je uvrščena za posamezne tarife pričen.ši od V",5 = 0,9, 1 ,0, 1,1 
do 2,8 rn3 (Glede podrobnosti in o nastanku tarif glej članek dr. Klepca >>Uredjaj
ne tablice« v Sumarskem listu V5- 1953). 

Ta<beJle tari-f je bilo potrebno pribgoditi našemu ·deb-elinskemu sistemu, ki 
je dekaden in je za•to debelinska :rw~delitev pormaknjena za polovico stopnje 
(2,5 cm) v levo {glej .tabeli na s~r. 166. if! 167.!). Takšna .sicer op.orečna prilago
ditev popolnoma ustreza pra·k-tičnim potrebam. Za Schafferjeve tarife je značilen 
počasen V•zpon drevesni-ne v zgornjih debelinskih stopnjah, zato tarife dobto 
us-trezajo našim enodobnim go2d:ovom, kjer v-išinski prirastek zgodaj kulminira. 
'Nič slabše •pa se ne ohnesejo tarife v zasebnih g-ozdovih, kjer prev1aduje značilna, 
ako jo smemo tak·o krstiti, »kme:čka ohl~ka pr·eh.i:ralnega goz·da«. Zaradi popoinosti 
o·bjavljamro tudi preračrmane A·lgaiDove ».tarife rapide«. Ugotovili pa smo, da so 
te tarife za na.še severnoštajerske in koroške raozmere razen manjših i~zjem neupo
rahljive. Tarife .zgornjih debelill!S<ki.h stopenj so namreč za naše kmečke prebiralne 
g.o;zdove previsoke. Izjeme nastoLPaj.o samo pri zd•ravih jelovih go.zdovih z ·izra:zito 
prebira.lno strukt·uro, ki pa so pri nas dokaj redki. Alganove tabele bi lahko 
s _pridom upo·rabi1li najrbrže samo v dr.žavuih gozdovih dolenj.skega, kočev,_skega 
'in postojnskega .go.zdnogo.s:podarskega področja. 

Upar.aba tarif 

Upo·raha tarif je dokaj enostavna: Zadostuj·e, če izmeri.mo mamjše število 
v1sm (10-U5) posamezne d·revesne vrste samo devete debelinske stopnje 
(41-45 cm) in to po prindpu naključja, tu in tam v sestoju. Če v .sest·oju ni dreves 
devete ·debelinske st•opnje, ali pa je ta .stopnja ,}e ši:bko za.stopana, j,zberemo sosed
njo nižjo in močneje zastopano debelinsko sto·pnjo. V razgibanih in pestrih oblikah 
"kmečkih gozdov pa je treiba izmeriti tudi do 20 drevesnih višin. S tem je ·terensko 
delo zaključeno. Tudi pi·sarniško delo je d·okaj enostavno. S pomočjo Mitmetične 
srednje višine ter prsnega premera -do.b~mo i.z nemških deblovnic volumen vsake 
posamezne drevesne vrste. Nato poiščemo v ta•beli ·tarif ugoto;vljenOOlJU volumnu 
in debelinski stopnji enako al:i. približno enako v.rednos·t, ter nad njo prečitamo 
pripadajočo tarifo, ki jo uporabimo nato .pri nadaljnjem običajnem obračunu 
'lesnih mas. Ta način sicer ni po:polnom·a točen, ker pri njem p-rimerjamo deblovino 
z drevesnino, vendar .pa gre ,pri tarifah le za :primerjalno, ne pa za absolutno 
Vlrednost, zato napa:ka pra-ktično ne pride do izraza 
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Primerjava. tarif z dosedanjim načinom računanja lesne zaloge , 

Slovenjgraška sekcija je leta 1953 med obsežnimi ureditvenimi deE n~pr.avi]a 
primerjav.o izračunanih lesnih mas po spredaj naved.enem načinu in po tarifah 
ter pri tem uporabila vel.iko število iunerjenih drevesnih višin. 

Primerjava se je nanašala na: 
a) ,J.zrazite enodobne gozdove splošnega ljudskega ·premoženja na zahodnem 

Pohorju, kjer smo od celotne urejevalne površine (3500 ha) upor~hili za osnovo 
63 odsekov najrazličnejših rastišč od vznožja do vrha Pohorja s površino 
590,74 ha. 

b) zasebne .prebira1lne gozdove zahndnega Pohorja, kjer je bilo od 1400 ha 
urejevalne površine ·primerjanih 20 odsekov 2 11,68 ha površine različnih rastišč. 

V 01beh primerih je šlo za smreko in jeLko. 
Po·dro-bnejše primerjave po stestojih kažejo, .da se razlike kopičijo takole: 

Raz.pon 
% ra,.z}irke 

od- 2 do- 3 
od - 1 rdo - 2 

pod- 1 
Brez razlike 

pod+ 1 
od + 1 rdo + 2 
od + 2 .do + 3 

nad + 3 

Skupaj: 

Enodobni gozdoMi 
število sestoj.ev 

3 
8 
3 
9 
3 

12 
12. 
18 

63 

P:rebiralni goz:dovi 
ŠtBVilo &estojeiV 

3 
2 

2 
4 

7 

20 

Pri 18. primerih v enodobnih go·zdovih z razliko nacl +3% pacle težišče v 
razpon med +3 in +5% ·in samo dva primera štrlita močno nad povprečje. (Naj
večji ra.zliki: + 8,1% pri upo·rabi tarife 5 ter + 10,5% pri uporabi tar·ife 7). Od 
secLmerih 1primer.ov v kmečkih .prebiralnih go:zdo·vih .z razli-ko nad 3% jih je pet 
"Zbranih okrog +4% in v ~dveh primerih je razli.ka +9%. Zabeležene večje raz
like moremo popravi·ti ter ,z upoTabo nižje tarife približati rezultate realnosti. Vse 
obra-čunavanje z uporabo tarif ,po po·sameznih ~pododdelkih je bilo izvedeno samo 
s pomočjo enkratne i.zbi·re ustre~zajoče tarife, ker tpri omenjenih štirih ve-čjih raz
'likah namenoma nismo popra;vlja,li rezultatov in olep·Ševa.li povprečij. 

Podobne, to:da manj obsežne primerjave z ostalega podr·očja vodijo do po
.(lobnih za-ključkov. Primerjave za Alganove tarife ne Dbjavljam; omenjam le, da 
so pokaza·lc večje ra,zli'ke 1in bi jih lahko uporabili, kot je obilo že omenjeno, samo v 
posebnih primerih. 

Zaključek 

liZ navedenih tprimerjav vidimo, da moremo Schaefferjeve tarife s pridom 
uporablja,ti tudi na našem podrro.čju .. S .s:kvbno izhir·o 1p05ameznih tarif .so bile pri 
izračunavanju .lesne mase 11a panju po tem'.s-istemu ugotovljene minimalne razlike 
v pr,imeru ·z drugim, .do:kaj klasičnim nači:nom ugortavljanja lesa na panju. Razlike 
so ;poV!prečno pozitivne. Razlog temu je v bisbv.u tarif, ki so sestavljene, kot je 
bilo že omenjeno, za izračunavanje drevesnine. Večj~ raozlike se pojavJ9ajo samo 
v 3. in 4. ldebeli-ns'ki stopnji, kar rpa je :povsem rraZJumljivo, če primerjamo dre
vesnino z de.blovino omenjenih rde.beEnskih razredov. za,radi majhnega rdeleža 
lesne ma'Se v drugem debelinskem ra·zredu (glej tabelo) razlika ne vpliva na 
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Enodobni državni gozdovi 

1 +-7 1 1 

---
1 

razredi 1 IL 111. IV. v. VI. 

1 

Debelinsl{i 
stopnje-

1 1 1 1 1 

Skupaj 
3 4 .5 6 8 9 10 11 12 

Lesna 1zaloga, i:Dra>Č.unana 
s ;pomočjo lastnih eno-
vhodnih tarif . 3488 11794 22814 27672 • 28684 23636 16725 10963 6891 ?867 156.534 m3 

Lesna za:loga, i~ra-čunana 
s pomočjo Sc.haeffe,rjevih 
tarif 4426 13112 23270 27791 28804 23459 16718 11137 7166 4077 159.961 m3 

Proce.ntualni ra:o:p~ed les-
ne 1Zal01ge :v dcibclins·kih 
ra•x.redih . 10 32 33 18 7 100°/0 

Pu·oce.ntual.no ods·topai1je povprefno: 
izračunanih 'lesnih rzalog . + 14,8 + 1,1 - 0,1 + 0,6 + 4,5 + 2,2% -O'l 

,.;:... ZJasebni prebiralni gozdovi 
-- ~1 

razredi 1 II. 

1 

5 _1!1:\_d lV. 

1- 91" 1 

V l. 

1 1 

Debelinski 
1 1 1 1 

SI{ upaj 
stopnje 3 4 7 8 10 11 12 13 14 

Le9na ,zaloga, 1Zira•ounana 

4835,2695 
s :pomočj.o lastnih eno-
vilwdnih tarif . 1636' 373'8 5360 6113 1081 430 178 63 31 13 26.169 

Lesna ,za;lo.ga, iZJra1čunana 
s pomo~jo .Schaefferjevih 

4775 2679 tar.if 2017 3922 .5237 5909 1101 441 182 67 22 13 26:366 
1 

Proccmtualni rallpO:[Cid les-
1 

ne .zaloge 'V de~belin:s.kih 1 

ra·z,redih . 20 44 29 6 1 1 1 100 

P.rocen:tua!]no odS.tOJPanje 1 povprečno 
ilztruč.unanih lesniih zalog . + 10,.5 - 2,9 - 1,0 +2 + 3,3 1 - 20 + 0,75°(0 1 

---- --- . - ---
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POVPREČNe RAZ LillE 
TARIF OD LASTN/11 TABLIC 

[en.odohr:J.i fjOtt!oui] 

L-~__:~....",.....--~====---===----=::::::::::...___.__~---'----".:....ov:!.~~IYlruJ lesna za~ - h.a ~ (Jasi Ql !ariji) · 

4 ' 7 ~ . 9 

NlJ<Aj J<ARAk. TER/$ TIČN/1-1 RA ZLIM MED T-ARIFAMI 
[na 1b.aj 

Odd : 7/ po~ · 5 56 k 

267 -rt2Jha 

JJVcfoja ~(S:+ 2,2-;. 

Ocid · '/~ h po v · 9 8-f ha. 

273 rr/jno 
·~,; 

1 

9J ... 

Odd 36/I- a pov · 1616 ha 

3()() trl/ha 
+ ~87. 

n 
1 ~· 
1 1 

+~ 
1 

1 
1 1 

11 

9\ 

~· 

·~ 
1 

1 
1 i 

1 

p 
.:~ 

i. ~ i i ~ i 1 fl lj. ~ d.. razrtd 

povprečje lesne zaloge ~sestaja. Prednost uporabe tarif izvira iz preprostih teren
skih me.ri,tev in .pr.}pravnoga pisarniškega ,dela. ,p,rihranek ,dragocenega časa !n 
str•o.~kov je ,očiten. še tako precizna in draga mer.itev stoječega drevja daje samo 
po,dat'ke o k<Qličini lesa na panju, ki pa se za do1očeni ·odtStotek ra:~likujejo od 
vrednosti, ~ki jo .do:bimo z meritvijo po:drtega lesa (ne oziraje se na o·Q.padek). 
Zato so vsi ti računi samo več ali manj .to·čna domnevanja. S knjiženjem mase v 
sestoji.h ~Stoječega drevja ter z upora~bo ene in is·te tar.ife pri inventaJrizacijah ter 
pr-i odkazo.vanju ,drevja dolo.čenega prebiralnega se:stoja pa te napak~ (razlike) 
o-dpadejo. V enodobnih sestojih je treba u•gota~vljati ra~like tudi pri naslednjih 
invootar~zacijah ter z mer jenj.em višin :kontr·O'lii"ati uporabljivost prvotne tarife. 
V tem oziru bi bila prav zanimiva ,točnejša raziskovanja na osnovi konkretnih 
drevesnih analiz ter zelo koristna iprimer~aJVa tarH, ki jih o-bjavljamo. 
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Ol 
Ol 

1 

Tarife 1 

D~b. stop. 

3 

4 

5 

6 

7 

s 
9 

10 

l1 

12 

13 

ll1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

•,;.. 

Alganove tari'fe 
(modificirane na debelinske stopnje 12.5, 17.5, 22.5, ... ern) 

1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 
10 1 '11 112 1· 13 1 14 1 

7 

16 1 1 
1 

2 s 4 5 6 7 8 9 15 1 
i 

m3 

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.021 0.02 0.02 0.02 0.021 0.03 0.031 0.03 0.031 0.03 0.03 

0.06 0.07 0.07 0.08 . 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 
,1 il 

0.14 0.16 1 0.17 0.19 0.20 0.22 1 0.23 0,25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.3.3 , 0.3.S 0.36 0.38 

0.2.) 0.28 0.31 0.34 0.38 0.39 0.42 0.45 0.48 0.50 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67 

0.40 0.44 0.48 0.53 0.57 0.62 0.66 0.71 1 o 75 0.80 0.84 0.89 0.93 0.97 1.01 1.06 

0.57 0.64 '0.70 0.77 0.83 0.89 0.96 1.02 1.09 1.15 1.21 1.25 1.34 1 40 1.47 . 1.53 

0.78 0.87 0.96 1.04 1.13 1.22 1.31 1.39 1.48 1.57 1.65 1.74 1.83 1.92 2.00 2.09 

1.02 1.14 1.25 1.36 1.48 1.59 1.71 1.82 1.94 2.05 2.16 2.28 2.39 2.50 2.62 2.73 

1.30 1.44 1.59 1.73 1.87 2.02 2.16 2.30 2.45 2.59 2.74 2.88 3.02 3.17 3.31 3.46 

1.61 i 1.78 1.96 2.14 2.32 2.49 2.67 2.85 3.03 3.21 3.39 3.57 3.74 3.92 4.10 4.28 

1.94 2.16 2.37 2.59 2 80 1 3.02 3.24 ! 3.46 3.67 ! 3.89 4•.10 4.32 ! 1.51 1.75 4.97 4.18 

2 .. 3-1 2.57 2.83 3.08 3.34 3 .. 59 3.85 4.10 4.36 4.62 4.87 5.13 5.39 5.65 5:90 6.16 

2.71 3.01 3.32 3.62 1 3.92 4.22 4.52 4.8215.12 5.42 5.72 6.02 6.33 6.63 6.93 7.23 

3.14 3.49 1 3.84 . 4.18 4.53 4.89 5.24 5.58 5,.93 ' 6.28 6.64 . 6.99 7.34 7.68 8.04 8.38 

3.61 4.01 4.41 4.81 5.21 5.61 6.01 6.41 6.81 7.22 7.62 8.02 8.42 8.82 9.22 9.62 
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DELOVNE METODE V GOZDARSTVU 

Leopold ,p o·g a IČ ni Je: (Ljubljana) 

Ob obravnavanju tarifnih [>ra;vi~nikov, sosta·vljanju norm ,za ,gozdn~ dela in 
obravnavanju načinov iz.bo.Jjšt11nja .pro·iizvajalnos-ti go,Zidnega ·delavstva je več·krat 
.postavljena ·zahteva, da 1e tudi v ·g-o.zdar.stv:u potrebno študirati deloivne m·etode ter 
s pomočjo študija odkrivati bolj racionalu~, lažje in bo·lj 1proiizvajalne metode 
·dela. V večini primerov ostane takšna zahteva samo klic po pomoči v ·Številnih 
zapisnikih, ki obravnavajo gornja vpra,šanja. Vzrokov temu in oviranju študija 
delovnih metod je rveč. V iprvi w,s.ti dejstvo, ,da je s.is-tem .so,dobnega študija delov
nih metod neznan tudi vodečim go,zdarskim tehničnim kadr·om. Ti ,po,majo samo 
tehnično normiranje, ki je nekak~na pomožna ali dopolnjujoča ,znanost orga
nitZacije tehnične \Strani proi.zvodnega procesa. Celo·ten sistem te znano.sti pa je pri 
nas po~po:lnoma neznan, ČClprav se je v zahodnoevropskih in ameri<Ških državah 
uveljavil v samostojnih institutih ·za proučevanje proizvo.dnosti in delovnih meto.d. 
Druga okoliščina, ki ovi,ra rruzvoj v pravo smer, je prepričanje, .da je ·delo v 
go·zdar,stvu po svojom značaju tako bistveno ra·zlično ·od •dela v obr.ti ali industriji, 
da je upora.Jba indiUSitrijskih načel proizvodnje in d!ela v go·.zdar.stv,u popolnoma 
z.grešena. Tako 1niš.ljenje mrtvi vsako po.zitiv·:no !Stremljenje na tem rpo,drooj,u, kjer 
je potrebnega pri študiju mnogo optim1zma in žilave vstraj:nosti. Oootodi tudi tretji 
vzrok, ki JZelo ovira ·razv.oj samostojnega ·Študija ·delovnih metod: prepričanje, 
da za mnogo ·del v gozdarstvu ni 1po·trebna določena stroikovilla kvalifikacija. 
Nestrokovnost ,pa ustvarja miselno ovir.o prvega :reda, namesto da bi .prav to 
vpra·šanje v~Z~hujalo rprepričanrj.e, ·da je v goroarstvu študij delovnih način.o·v in 
metod ne·obho:dno potreben že za.radi uvedbe .splošne strokovnosti, ·S čemer bi bil 
podan osnovni pogoj i:z.boljsčlJnju ·storilnosti ·dela. 

Kaj je študij ·delovnih metod in kaj lahko nudi delovnim kolektivom v 
go·z.dars.tvu? 
' S·tudij delovnih meto.d imenujejo v Ang.Iiji »woz;k study«, v Ameriki pa bolj 
dolo·Čeno studij časa ion gibanj, )>ltime and motion study«. študij ·delov111ih metod 
je .samost.oj.na m1an0st .o oQit-gani~Zaciji ·dela ter o organiziranju .študija in analiz 
delovnih metod. Nudi nam •bogato pro.blemati.ko, s katero odkrivaJino možnosti 
izbolj;ša:nja delovnega načina, .otbenem [pa .daje navodila, kaik-o uvajati s-tan
d a: r dne met ode ,dela. Standa!f,di,zacija je glavna 'Zahteva te ,znanosti, ki ne 
t:r.di , da je stanclar-di,ziran ~Samo ·n7jdelek, temveč .da so .satandar.dizirani tudi vsi ali 
večina cproizvodnih čini.teljev. Tako n. pr. poznam-o •standar.dizacijo o·ro·dja, naprav, 
pomožnih sredstev, delovnih mest in d!r. Omenjena znanost po·zna tudi samostojen 
način evidentiran j a in kantiranja IStandarnih učinkov in študijskih po
datkov z namenom, da je mogoče p.Ianir.a10je in kontrolo proizvo-dnje voditi po 
poti najbolj racionaLne metode. Poleg tega nam znanost posreduje načela za 
k a t e g o r i ,z a c i j o d e 1 a v s tv a ne samo po ·strokovnih, temveč tudi po 
individualnih telesnih in duševnih sposo1bnostih. Po končanem štu,diju delovnih 
metod :prejme .delavec določen sis.temati·Čen pouk o .de1u, o delovnem mestu in o 
po·trebnih delovnih kretnjah, hiltrati ·pa tudi opnzorilo, kateri tg~bi so nepotrebni, 
ker vplivajo na •zmanj~anje proizvodnosti in ,zaslužka. P.ouk <delav<:e.v obsega tudi 
dol.oče.ne 1praJktične vaje. Te vaje so nujno potrebne. ne .samo zato, rda delavca pri 
proizvajanju bolj usposobimo, temveč tudi zato, da sočasno ·dela z manjšim 
naporom. Posebno rpo.glavje te .z.nanosti so tako imenovani elementi gibanj 
a 1 i the .r ,b 1 ig i. -(Izraz therblig je .obrnjena prečitano rodbinsko ime Gi1breth, 
priimek .prvega utemeljitelja 1proučavanja .gibanja in kretenj pri delu.) Elementi 
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gi·banja so na.Jjnižje enote, do katerih lahko posamezne ·delovne operaciue delimo. 
specificirrumo ali kategorizirarno. Poleg elemento1v gibanj obstoja i:!zr,edno drago
ceno pogb:vj.e ,z a k o n o v e k .o n o m i !k e g i b a nj a.. Zakoni ekonoroike g~ba
nja so načela, ki nam povedo, kako morajo biti posamezne delovne kretnj,e izva
jane, da dajejo 1pri najmanjšem potrebnem naporu optimalno pro~zvo.dnost. Sistem 
te .znanosti ,p-redvideva še številne formu 1l e, ki nam dajejo poleg potrebne 
slike posameznih detajlov dela ·tudi navodila, ;kako naj iščomo nov, bol•j raciona
len način dela. 

Eden iZIDled osnovnih formularjev je pregLed pote ka rp ro izvod
ne ga rp .roces a. Na f·ormular vri.šemo polo·žaj delovnih mest po obstoječem 
stanj-u proi.zvo.dnje. Nato povežemo delo'Vna mesta z rav:no črto ali s krivuljo, ki 
jo oriše pot materiab od enega preko drugega, ·do končnega delo'Vnega mesta, ko 
je proizvod gOitov. Meds·ebo-jne -razda,lje iamerimo v metrih in itZra!Z-imo v minutah, 
ki jih material preide in pora:bi na poti od enega delovnega mesta do ·drugega. če 
k temu rporpisu prištejemo še čas, v katerem se t-varina zadržuje na -delovnih mestih, 
tedaj homo p.o•leg skup ·ne do 1 ž ine .p o ti pr o izv-od nega pote ka 
ugotovili lahko tudi njegovo struktur o .in ~rob 1 ema ti k o. Dolžina pro
itwodnoga procesa bo V!Zibudila Vr_Prašanje, ali je pobrobno, da je tako -do.},ga ln 
zadca~ ni krajša? Sama st.nuktura dela nam ho pokazala, ikje je zast-oj najdaljši in 
kje je krajši, kjoe je tpotek ·a:ad.o,voljiv -in kje je vozliš-če !llezaželenih srečanj ali 
zav,iranj. Struktura, ki je -dopolnjena s problematiko, to je s :smiselno postavlje
nimi vprašanji, ki se medsebojno ,dop-olnjujejo, nam daje pravo 'gra,divo za raz
mišljmje in 1pog.labijamje 1ter iskanje novih načinov rešitve. Gotovo je, .da i:z teh 
številnih načinov i~beremo samo določene, ki jih nato i~pelje.mo in .o:b njih ugo- · 
tavLjamo, 1za ·koliko lahko prroces (proizvodnje skrajšamo IZ .ozirom .na .ra;z·daljo, čas 
in v,ložena :sr.edstva. 

Nek drug formular se imenuje iP re 'g 1 e .d !Pr o i-zvod nega pr o ce s a. 
Ta ~am ..s1u..ži, da ana..li;ziramo neko delo za prve potrebe štud.i~a. J>,ri tem posto
pam.o tako, da poJ)išemo . vsako sesta.vno .delo.vno 01peracijo po:sebej. Za vsako 
operacij.o odrnerimo čas in j•i .damo do1očooo temeljno o-značbo. Temeljne o11načbe 
so naslednje: »krog« s premerom enega om, .ki je ·ptibliž.ni ·znak ,za :delo ali upo
ra~bo; ))maH krog«, to je !krog s tpremerom pol cm in je .zna~k za transport vseh 
vr.st; »obrnjeni trikotnik« pomeni zastoj a,li kakršno koli v~la·di-5čevanje materiala; 
in končno ))pravokotnik«, ki pomeni prei:zkmšnjo, nadzor aH kontrolo kakršne koli 
vrste. Vsak \Sestavni ·del opraviJa, to je .posamez.na delovna operacija, dobi eno od 
·naštetih omačb .. Prav tako pa moramo -tudi vsako delovno operacij·o opremiti s 
k .Iju ·Čno to ·Č k o. Pomen ključnih. točk je i,zredno važen in odločujoč. KljuČ·ha 
točka je klfatek odgovor na V1prašanje, ki si ga postavimo v mi.sli·h: »Kako naj 
bo posamezna operacija op·racv-ljena, če hočemo, da bo do.segla svoj namen?<( Je 
tor~j prav .kravko pojasnilo o namenu in kvaliteti ·Operacij-e, vem.dar mora biti 
n~pisano na način, ki je ra.>zumljiv tudi vsakomur, .l_<.i te delovne operacije še ni 
nikoli opra·vljal. Pravilna OJJredelitev kljlllčnih točk zahteva .zato temeljito opazo
vanje, razmišljanje in jedrnato formulacij.o. 

Pre~gled proizv-odnega procesa poljuhnega .opravila na katerem koli delovnem 
mestu nam ocLpre vpogled v strnkturo in problemahko .zelo zanimivih ra:zmotrivanj. 
že .s .kratkim .študijem lahko pridemo :do znatnih iz·boljšanj v procesu pro~zvodnje. 

Pre,gle .d .so·d.e.lovanja enega ali več strojev je formular 
po:sebne vrste, ki služi ,za V'zporeja·nje analiz -storitve delav·ca in storitve stroja 
(enega ali: njih več), ki ga delavec uporablja. Pri tem strernimo rza tak5no razde
litvijo vzajernnega ·sodelovanja, da je na .strani delavca in na strani stroja čim 
manj .zastojev odnos-no časa, ki produktivno ni dovolj i.zkorišč"en. Aktivno raz-
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do:bje, ko sta delavec in stroj v ~Zastoju, nam nudita področje za študij s širokimi 
mo·Žnostmi raznih kombinacij, ki morajo· na .koncu venda·rle še skozi sito ekonom
skega računa. Pri 1podrobnem študijru lahko uporabljamo tudi ana 1 iz e kr e
te nj in gibov po~SameLZnih delov rok ter uporabljamo tudi film
.s ki tra k in obrellzec .za analizo delovne operacije. Mnogi imajo sicer v.hs, da 
je ta način št·udija pretiran in nepotreben. Toda moramo se spomniti osnovnega 
pravila ,za študij delovnih metod, ki pravi, da je za vsak študij potrebno spo,znati 
čim večje ,število podrobnosti, kaj1ti samo študij podr·obuosti lahko omogoči U5[JeŠne 
in temeljite spremembe za izboljšanje proizvodnosti. 

Poleg omenjenih ohrwzcev in vrst študija obstojajo še dmgi prijemi in načini 
pr·oučavanja. Posebnost ·študija so e 1 eme nt i gib a.n j, t. j. the r b 1 ig i in 
za le on 1 ek on omike 1g iba nj. 

Za tem, .Jeo :smo raz;stavHi delo v po5amezne delovne opera.~ije, lahk-o preidemo 
k podrobnemu študiju nač·ina ·dela in pri tem posamel!ne sesta:vne dele aLi operacije 
še naprej ra·zčlenimo v elemente 1gibanj. Pa:znamo pet skup in element o v 
gibanj : Sc.kupino elementov fizičnega značaja, skupino nap o 1 mi sel
n eg a zna·čaj a, skupino p o v s em m ,] :s e 1 n e g a znača•j,a in skupino p r e d~ 
met nega p om ena elementov ter skupino zastoj ev. 

Elementi fizične.ga ,značaja ·se>: pra·zen prenos (roke), poln ali obremenjen pre
nos (roke), spnminjanje smeri, prijemanje, d-ržanje, spuščanje predmeta ali bre
mena in mirovanje rok pred postavljanjem. 

Elementi nwpol mi1selnega značaja so: ;postavljanje, iskanje in izbiranje. 
Elementi miselnega .pomena so: :prei,zkušanje in na.Č·rtovanje. 
Elementi predmetnega pomena so: uporathljanje in zbiranje. 
V .skupino zastojev štejemo: zastoje, ki jih je mogoče odstraniti ali izločiti, 

zastoje, ki jil1 ni mogoče j,zoločiti, zastoj ·za uravnoteženje fizičnih sil in zastoj za 
počitek. 

VsaJk izmed teh elementov gibanja ima svoje značilnos:ti. Vzemimo :za primer 
element fi.zičnega .značaja »držanje«. Če je ena .roka določen čas v ±em elementu, 
medtem ko opravlja druga roka element predmetnega pomena >>uporabljanje~<, 
tedaj je očitno, da je takšen pojav )>dFŽanja« zelo rpasivnega pomena, ker roka, 
ki drži, ne dela in ni v g}bamju, temveč prenaša težo predmeta in težo, ki i.zhaj a 
i,z elementa ))urpora,bljanje«, v !katerem je ·druga roka. Tak primer nastopa tudi 
n. pr. P'ri :i.zvijanjrr zamaška iz vratu steklenice. Pri tem izboljšamo način dela tako, 
da .si ·zaJmis1imo in skonstruiramo pripravo, ~ katero levo roko o_s,vo:bodirno od 
»držanja« s tem, .da n. pr. priprava stisne telo in grlo, steklenice v takšnem polo
žaju, da je l,zvijanje rno.žno. 1z tega primera sledi, da uvajalno za tiste elemente 
gibanja, ki ve.žejo roke v utrud.ljivo in pasivno obliko, delovne naprave, ~ki pre
vzemajo o.pravilo nezaželenih delovnih elementov. že i1z .takih primerov· izhaja 
večkrat tudi stoodstotno i•zboljšanje proizvo.dnosti. 

Pot od ugotovitve ther1bli.gov ali elementov g"ibanj do i·zholjšanja nikakor ni 
enostavna ali lahka. Pri vsakem elementu se jav·ljajo ,številna v p raša nj a, ki 
so postavljena v do 1 oč enem •r ed lL Sam sistem študija delovnih metod 
nanje ne daje odgovorov. Vprašanja so ~postav:ljena le .zato, da vo.dijo organiza
torja delovne metode v pravilno smer o·pazovanja, razmišljanja in kompletiranja 
številnih možnosti rešitve v e .not n ·O, najbo 1 j šo met od o de 1 a. Naj
boljša metoda dela pa je :Samo ona, ki jo je mo.goče oprav•ljati rz najmanjši.m 
naporom, :Z najlažje upor bljivostjo in 1pri najboljšem sorazmerju z ekonomskim 
raČ·unom. Tako n. pr. p.ridemo do ·načina •dela ali delovne metode, ki je po zunanjem 
videzu silno enostavna, večkrat šele po dolgi poti proučavanj in .primerjanj. študij 
delovnih mewd ni.kakor ne pomeni uvajanja novih delovnih načinov po priporo-
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čilu, receptu al·i zgledu. Priporočala in zglede upo~·abljamo le za pobudo in iskanje 
novih mo-žnosti rešitve. 

Poleg elementov .gibanja, ki nam delovni potek razčlenijo v najmanjše enote, 
ki jih je mo.goče meriti s ča·som, obstojaJo tudi posebni ,zakoni in načela eko
nomike gibanja ali kretenj. Tudi ti ,zakoni so nekakšne osnovne .zahteve, na 
osnovi katerih skušamo najti racionalnej tŠe oblike dela. 

Oglejmo si le nekatere za1kone ekonomike gihanja. Med prvimi je n. pt·. 
naslednje ·določilo: »Mak~imalni učinek dela dosežemo tedaj, 
kadar obe roki sočasno JPričn~ta in končata gibanje ter 
pri tem, ra zen v ča su ·po ·Či .tka, sta 1 no :de 1 a ·ta.« Ta zakon zahteva 
to•rej za o:be r·oki ·sočasni začetek in •tudi konec gibanja. Zarad1i tega stremimo za 
izločitvijo vseh ali večine enoročnih gibanj in onih obojeročnih gibanj, ki nimajo 
sočasnega začetka ali konca. Zakon sam nam jamči, da dosežemo s tem maksi
malni učiuek dela, ker nastopa utrujeno-st v obeh ;rokah hkrati in ker delavcu 
pwzljivosti ni treba razOlenjevati na ratZli ·čni čas začetka ali konca dela ene ali 
'druge . roke. Pazljivost delavca je torej skoncentrirana ter :zaradi tega ne zahteva 
več ener-gije kot delo rok 

Naslednji zakon je na primer tale: »Ritem in avtoma t ičnost gi
b a n j a a 1 i k r e t e n j d o s e ž e m o s t e m, d a p o t e k !1 .s o č a s n o 
giha -nje rok v nasprotni smeri s simetričnimi linijami 
gibanja.« Ta ·zakon skrbi rredvsem za ravnotežje v telesu, ker mu ·dajejo 
maJksimalno .s.top.njo ravnotežja le tisti gibi rok, katerih smer je nasprotna·. !Poleg 
tega moramo vedeti, da simetrične linij,e povečujejo sigurnost pri delu. Samo po 
sebi je jasno, da je ritem osnovni pogoj avtomatiČnosti, obenem ipa je avtoma
tičnost gibanja v določenem obsegu ono ·stanje, v katerem :se energija ne more 
enako deliti na fizično o!pravljanje dola in na psihično delo zapažanja. 

Značilen je tudi naslednji zakon: »Za izvedb o ne ke de 1 ovne ope
r a c i j e j e n a j h o l j tp T i m er n o t i s t o g i b a n j e, k i j e s e s t a v-
I j e n o i e n a j m a n j š e g a š t e v i 1 a el e m e n t o v g i 1b a n j a a 1 i t h e r
h 1 ig o V.« Zahteva tega zakona je zelo preprosta in jasna, kaJti za vsak therbhg 
potrebujemo določen čas. Vs-led tega je gotovo, da dosežemo najugodnejšo o,rga
nizacijo pos.la, ikadar iz·boljšamo in ~preoblikujemo osnovne elemente gibanja 
tako, da porabij-o čim manj časa. V tem ,primeru gre torej za 1zbor, spremembo, 
preoblikovanje in časovno najnižjo mero elemento:v gibanja. 

Posebno poglavje študija ·delovnih metod obravnava analizo gibanja posamez
nih delov roke. Ti .se z analizo delijo na l. gibanj-a prstov, 2. gibanja prstov zapestja 
in podatki, 3. gihanja _p.rstov, zapestja podl-akni in ramena ·in k-ončno 4. gibanja, ki 
sočasno v:ključujejo .poleg .prej omenjenih. tudi gibanje telesa. Pri tem se ,gibanja, 
ki zapos,lujejo čim manj delo.v roke, smatrajo .za gibanja nižje_ vrste, dočim se 
ostala gibanja imenujejo .gibanja višje vrste . lz številnih opažanj je bil izveden 
naslednji zakon ekonomike ·gibanja: »Utr uj e1n o st je t ern manjša,· čim 
bo 1 j nam us .p e de 1 o o r .gani zi r .a ti ta k o, da ga oprav 1 j am o 
s a m o z g i b a n j i n i ž j e v r s t e, a 1 i oz ·d •r u .g i m i b e s e d a m i, s č i m 
m anj š i .m š te vi 1om de 1 o v ro ke.« Ta .zakon lahko i-zredno vpliva na 
štednjo ·delavčeve energije ter obenem daje možnost izrednih izboljšanj proi;zvod
n.osti dela. Mnoga tež.ka dela, za k<11tera ne bi niti mislili, da jih je mogoče nap.raviti 
lažja, se ·spremenijo v zelo lahka opravila . .Seveda je pri tem potrebno težavnost 
izločiti in jo pTenesti v funkcij-o delovnega mesta ali pa v funkcij,o delovne 
naprave. 

Nedvomno je naslednji zakon tisti, ki ga je najteže upo•rablj'ati, vsle-d tega 
pa so tudi tehnični načini, kako ·in do ·katere stopnje ga uporabljamo, zelo različni: 
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))·Oh is t .i h d e ·l o v n ih p o g o j i h i n p r i i s ti s t o p n j i s p r e t n o s t i 
i n n a ·p ·o r a, j e č a .s, k i j e p o t r e b e n .z a i rz v a j a n j e t h e r b 1 i g o v, 
k on s rta nt en.« Že vsebina istih delovnih pogojev in še težja okolno<St - ista ali 
enaka stopnja Sipretnosti in napora - ,dajeta misliti, da je ta :zakon ekonomike 
·POilohno težko i~vedljiv. Na drug·i strani je pa :prav poenotenje delovnih mest, 
po..gojev, spretnosti in iz·držljivosti osnova tekoči proizvodnji. 

Sledijo še raJzna načela, ki dopol:nj111jejo rzakone ekonomike gibanja. Ta načela 
so naslednja: 

»K a ·d a •r k o l i n ~-·s t o p a z a ·S t o j v d e 1 o v n e m n a .c 1 n u a 1 i 
g i b a n j u, a 1 i č e n a s t a n e k a k r ·š n o k o l i o k 1 e v a n j e, j e p o -
t r o b n o, d a .s e o d k r i j e v IZ r o k, rk i ;g a :p o v z r o č a. č e n e g r e 
d ru g· a č e, j e p o t r e b n ·O pIT e u r e d i t ~ o r ·O d j e, t v a r i n o a 1 i s a m o 
d e 1 ·o v n o m e .s t o.« 

Nasle:dnjre načelo zahteva, naj se študij delovnega načina in odkrivanje stan
dardne .metode -dela izvaja samo na osnorvi ·delovnega načina strokovno kvalifici
ranega .delavca. Le na nivoju takšnega na·čina dela se .začenja delovni .š~ud.ij, 
nikakor 'Pa ne na nivoju kakor koli op·raVlljenega dela. 

Prav tako sta postavljena načelo in a;ahteva, naj se tZa katero koH slično delo 
up·orablja najboljši vrstni red gibanj. Obenem moramo pa1ziti, da se pri .sličnih 
delih jemljejo za osnovo najbolj.ši možni pogoji. 

Kadar koli nastopajo pri ·delu nepotrebni zastoji, jih nujno moramo na.do
kna:diti s po-sebnim deloon. Ta posebna dela ;za iz.po,po.Jnitev praznin naj bodo 
.povezana ,z glavnim ·delom v organsko celoto. 

Ka-dar nastopa za.stoj 1>ri g~banju ali delu ·delavca, ki streže stroju med njego
vim ohratovanjem, je treba taJkšne zastoje proučiti in delovni postopek organizirati 
na na-čin, da ·delavec ta čas uporabi za delo ,z drugim strojem. Isto načelo velja 
tudi za medsebojno dopolnjevanje dveh različnih opravil toda .samo pod pogojem, 
če ·S tem izključujomo nepotrebne zastoJe. 

Slični .zakoni, načela in zahteve se uporabljajo ~poleg onganiziranja delav
čevega ,gibanja tudi ;za proučevanje .in organizacijo funkcij orodja, delovnih mest 
in pomožnega materiala. Pri tem je postopek študija takšen, da proučirrno naj.prej 
vse elemente ·delavčeve.ga gibanja s .stališča prej navedenih za:konov in zahtev, in 
šele •zatem orodje, delovna mesta in !končno tudi material in pomožna sredstva. 
Ko so •posamezne ~tudije 1kon.čane, ptei·demo k obravnavaQ.ju poenotenja oziroma 
o 1b l i k o vanj a en o .t n o s t i n a j b o 1 j š i h r e š i-te v za !delavca, delovno 
mesto, oro·dje, material rin pomoŽI.na sred,stva hkrati. 

Toda, ko je enotnost najlboljših rešitev 'dos·ežena, pa 'delo za i:zlboljšanje al·i 
racionalizacijo delovne metode še zdc~.leč ni končano. lzbolj~ana metoda se naj-prej 
planira za vsak element nov.ih .gibanj 1posebej in .se nato tudi i·zveae. Po i·zvedbi 
pa jo ponovno posnarmemo na fi.1m in analiziramo. IzbolJšanje izvedemo tako 
rekoč šele v drugi stopnji. In tedaj, ko je ta ·de;1 ~tudija končan, prei.demo k sestav
ljanju in prirejanju s .ta n dar dne m et od· e de ] a. 

Standardna metoda dela je :predpis in na·vodilo o ureditvi delovnega mesta, 
orodja, tvarine ter predv.sem o -na.činu .dela .z iabranimi gibi, ki S ·O·Časno maksimalno 
štedijo en.er-gijo ter o,benem omo·gočajo najvišjo stopnJo proizvodnosti dela. Stan
darna metoda je .do določene stopnje medsebojno vskladena enotnost vseh proiz
vodnih činiteljev. Zato ni nika~kršen teoteti·čni opis, kruko naj bi se delo izvajalo, 
temveč je opis konkretno preizku-šene najboljš·e metode dela. Ko je metoda i.zde
lana, prejme delavec podroben rp0uk o njej in tudi potrebno vajo. šele tedaj, ko 
je ·delavec O'Sposobljen ~a novo metodo ;ter je nje-gova ·osposobljenost preizkušena, 
sme ·zavzeti svoje delovno mesto v proi:zvodnem prote~u. 
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Ko je .standM"dna rnet.oda iz·delana, delavec pa o njej temeljito poučen, je s tem 
obvezan, da dela ni:kaJkor ne opravlja drugače, kot to zahteva metoda. Delavec bo 
zbiral svoj'a opazovanja in pripombe, s katerimi bi hilo rno:go·Če delovno metodo 
še nadalje izbolj~a.ti, vendaT ne sme ~Spremeniti načina in poteka izvajanja gibov 
t<liko, da bi padla !Predvidena proi1zv:odnost. Tudi standardna metoda se 'lahko še 
spreminja, toda le pod pogo}em temeljitega Mudija ali spremembe .delovnih pogo
jev ozir·oma vrste pro~zvodov. Gotovo. je, ·da standardi:zacija delovnega načina ni 
končna stopnja i,zbolj-šanja proizvodnosti dela. Standar·dizacij,a delovnega na·Čina 
postavlja tudi zahtevo po standard ·iz a c r j i or od j a, de 1 ovne g· a 
m es t a, p om o ž n i h ·s r e .d s t ev i n m a te ri a 1 a. Standardizacija delovne 
metode pa ustvarja pogoje in potrebo po .standardi.zaciji čim večjega !Števila 
proizvodnih činiteljev. 

Po opisu najvažnejših sestavin sistema študija delovnih me.tod se rpojavlja 
vprašanje, ali je mo.goče ·Študij delovni'h metod uporabljati tudi v gozdarstvu? 
To VJPrašanje je podkrepljeno s p<ripombo, da je ,sistem študija ·dela nastal v indu
strijs·ki proizvodnji, kjer se je popolnoma uveljavil. Tehtna je tudi druga pri
pomba, ki ·n. pr. opo1zarja, da je .go~dar-stvo svojstvena deja•vnost, kjer je večkrat 
nemogoče uporabljati načela, po katerih je orgaJni.zirana industrijska p·roi;zvodnja. 
V zvezi z obema 1p·ripombama je ,potrebno poudariti, da sistem 5tudija delovnih 
meto•d ni uporabljiv samo za delo v industrijskih podjetjih, temveč ga je mogoče 
izvajati povsod, kjer koli se opravlja delo, ki je vezano na gibanje človeka 
ali materiala. Studij delovnih meto·d :se z us-pehom uporaJblja tudi pri v:seh vrstah 
transporta, .pri uslužnostnih ·dejavnostih, v kmetijstvu, gradbeništvu, rudarstv.u, pri 
operativnih delih vojaških enot, kakor tudi 1pri gibanju ljudskih množic. Zaradi 
tega moramo pouda.riti, da je sistem študija delovnih meto·d izdelan taJko, da tvori 
samostojno znanost ·in ne samo znansiveno .disciplino ali pomožno znanje indu
strijske organizacije proizvo.dnje. 

Vsa po.glavja znap.osti študija delovnih metod odpirajo popolnoma nove 
vidi,ke in smeri dela tehnikom katere koli dejavnosti, !prav tako pa dajejo tudi 
ekonomistom iZTedne .prilike spoznavanja notranje _problematike ne samo o·ngani
zacije proi~voonje, temveč tudi. .SJplo·šne ekonomike obratovanja. S po1znavanjem 
si~tema, t. j načel, ,zakonov, ztlJh..tev in ,problematike, se razširi opazovalcu IPO•gled 
tako, da vidi in opazi stvari in odnose, ki jih. ,drugačne ne .bi opa~zil. že omenjeni 
novi vidiki, posebne smeri dela in l})rouč·evanja ter · raz.širitev opazovanja ·Številnih 
novih okolncrsti 0.1pravičujejo, da se tudi v go.zdarstv1U temeljito seznanim.o s štu
dijem delov•nih rnetod, .ki nudijo moŽtnosti samostojnega opazo·vanja in samostoj
nega študija tudi za delovne načine v goz,darstvu. Pri tem moramo vedeti, 1da za 
znanost študija delovnih metod ni 1histveno dajanje vzoPcev, katera delovna 
metoda je boljša od druge, temveč nam posreduje samo zakone, načela, 'IZ<lihteve, 
problematiko in smernice za tehniko študiranja delovnih metod. 

V tem so zajeti tudi osnovni pogoji, ka:ko naj s sodobnimi metodami .urejamo 
1n organiziramo ,delo v go:z-darstvu. To je obenem tudi osnova, lk.i .bo bistveno 
spremenila strokovni značaj go\Zidnega delavstva iz p.retež.no nestrokovne, sezonske 
in nekva.lificirane v stal-no in kvalificirano ,delovno silo. In končno: za začetek 
bodimo skromni! Ne iščimo visokih odstotkov izboljšanja proizvodnosti dela, tem
ve,č se za<lovoljimo ·Že s tem, da bomo gozdnemu delavcu skušaH posredovati vsaj 
lažje na.čine dela. Če bi v ,go·zda.rstVill dosegli tudi samo to, se bo ves trud spozna
vanja sodobnega sistema študija .delovnih metod temeljito· izplačal. In če samo 
u51pemo~ da bomo olajšali delovne načine in hkrati zagotovili večjo varnost, 
bodimo prepričani, da se bodo o.b tem same od sebe pojavile tudi številne okol
nosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storilnosti dela. 
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SODOBNA iVPRAšAN]A 

OGLEDALO GOZDNEGA GOSPODARSTVA šVICE 

(Delo Svicars·ke ·gozdarske zveze in cen~rale za .gozdno gospodarstvo v letih 1945-1954) 

švico poznamo .kot otoček m rru sredi nemirne Evmpe in kot planinsko gozdno 
pokrajino •z razvito industrijo in ljudmi, ki skrbe Z<l dobro politično in gospodarsko sožitje 
pr.~bivalstva. Svica je privlačna dežela za turiste in diplomate, posebno pa Še za planince 
vs·eh 1kate.gorij. 

Našim gozdaJrjem je ,zna.na po visoki ravni go.;;r;darsbva, -katerega priro:dni po.goji so 
zelo podobni na:šim. Razlika je ta, da so v Švici vzgojili narod n o go z .dar s k o 
za v c st ·in ·da ·so v •or.ga.n i;zacijs&om poglCJdu odlično vsl\!lwdili gojite·v 1n ilzkoriščanje 

gozdov s potrebami gospodarstva, ki mora poleg vsega 1bogastva les •Še celo uvažati. 
Švicarska gozdarska zveza iu centrala za gozdno gospodarstvo (Schwcizerischer Verband 

fiir Waldwir.tsohaft und For.stwirtschaft1iche Zeutra.Jstelle) s se;dežem v Solo.llhurnu objav
lja slehen10 strokovno delo, p·regl~de i:z-v,r.šeni-h .del te:r izdaja razne publika·cije ,itJd. 

Nawedona or,ga,nizac.ija z·dPuž.uje rvsa gozdnogos:podars·ka ;pncljetja, občine, :zd uženje 
go'Z~dnih oposestniko.v i·td . .P.redserlni·.Štv·o in 'uprav111i odbor sesta-vljajo ugle-dni g.ozdarji, 
poli-ti.ki, l_Prav·nilki, e1konomisti in ,znan-stveniki. Glji :uveze so: 

l. ,zastopati in 1posp~eva-ti in ter ese celotne go.~ dne posesti; 
2. -po•spešc1vati o:r:gani:ziranje go2'ldnih posestnikov v regionalna i·n ·kanto.naJJ,na zdr.už·en:ja; 
3. olajševati in pospe-ševati t-rgovino ,z ·lesom in promet med •p.roi-zvajaki in potroš-

niki lesa; 
4. iz;boljšati tehniJ:co in organi:zacij-o ,dela v go·zd-u; 

5. opra:vljati ~gozdarstko prosvetno delo ,z :Živo in •tiskano 1be-sedo ter z drugimi sredstvi; 
6 .. dajati -svojim ola:nom stro'k<:xv·ha na;vodila v vseh go.z,dno,go.spo:dauskih v-prašanjih. 

·Oglejmo ·si v najwa·čilnejšib obrisi·h delo Zveze v letih 1945-1954. Za vsa&o kole~ 

darsko leto analizirajo valovanje cen, sorazmerje cen le·sa .do ostalih osnovnih do·brin 
in izpremembe v stru-kturi potreb .po lesu, posebno v zvezi z gradbooo dejavnostjo. 

V letih 194'5-1946 je 'bilo tudi v SVIici 1potrebno ponovn-o pridobiti ·zaupa-nje ljudstva. 
do države in utrj,evati mednarodno -zaupanje . .Državni organi so razn-e 'gozdnogosl?odarske 
ukrepe, .ki so 1bili uvedeni kot posledica vojne, nkiniii .šele v letih 194 7-1948. Izvo-z ur in 
papirja se je ;azvija1 v Sikromnejšem o<bsegu. Vzdrževali so č:In stabilnejšo raven 'delovnega 
zaslužka.. Gra d·bea1a ·de javnost je naraščala. Od 1leta 1950 dal je je .dosegla industrija polno 
iz;korišča,nje !kapacitet. 1Po-voj.no go:51podarsko -stanje ,_dnugih d r,žav se j e .za·č e~lo izbolj.ševa-ti. 
Gradbena dejavnost i1z -leta 1950 z investicijarrni dveh. milijard .š.v. fr . se jre naslednje 
leto ,pove-čala za tri četrt mf..li'jarnde šv. J.r. Vojna na Koreji je prines-la ·val ,draginje iz 
d.r-ugih držav, vMdwr ~o rveltlpo·djetja obv.la.da-ia nara·ščajoče cene in jih celo mižala od 
indek:.sa 230 na 22.0. Leta 1954 je Zvaza 1zgra:dila .woje upravno poslo1pje. Finančna ·sredstva 
so dobili iz S:klada sama1)omoči •Švicankega gozdnega in lesnega ,gos-podarstva ter iz 
prispeV'ka Združenja ,gcxzdnili posCJStni.kov. r,z ·Sikila-da -samopomoči -so na-meniJi tUidi 120.000 
šv. fr. •za pospeševa:nje izd,bralibe 1go.zdni:h delwvcev. Združenje .gozdn-ih poses tni·kov pa je 
p,ris,pe-valo znatne ,zne.sike !Za Dom 1Š·vicar.skih ·g01~dov · 1 s -tem toudi tesneje !pOVezalo •gozdne 
posestnnkc v enotnocst celotnega gos,poodarjt!lnja :z lesom. V Sklad samopomoči letno ,-zberejo 
ok. 250.000 ,šv. fr . Iz sklada finansirajo tečaje za sekače, strokovna posvetovanja in znan
stvena razi-sikovanja. 

Caso;pisi Zveze ~so -»Wald und Holz«, »•La Foret«, »Der WaLda11beiter« in »·Les pro
blemes du 'bucberon«. Seznam njenih pu:blikacij je precej obširen in je na razpolago pri 
Zbornici 1za kmetij-stvo i-n .go,zdan-&tJvo LRS v Lj.ubljani. 

Glede tl"Ži-šča ,z lesom se bom omejil le >na čas med majem 1953 -in j.unijem 1954. 
Zagarski obrati so oc1k-upili 1,285.000-m3 hlodovine jeLke in smreke, prodali pa 877.000 m3 
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žaganega lesa; na z·alo·gi je ostalo konec aprila 1945 še 645.000 m3 žaganega lesa. Uvozili 
so (najYeČ i:z Francije) 124.700 m 3 hlodovine listavcev in 72.900 m3 iglavcev, izvozili pa 
so le 17.100 m3 . Uvozili so •Še 39.200 m3 bganega lesa listav·cev in 60.300 m3 i·glavcev ter 
7000 m3 železniških pragov, izvozili pa 8600 m 3 ža-ganega lesa. 

Celulo-zne tovarne in pa,pirnice so odkupile ok. 400.000 prm cduloznega lesa ter še 
11vo·zoile iz CSR, Poljske in ·Švedske nadaljnjih 82.200 prm. 

Zanimivo je, da so ·uvozili 214.000\Pr.m drv (i·z Francije, čSR, Nemčije), izvozili pa 
so jih 26.700prm. 

Cene go:zJdnim sor.timentom so tbile naslednje ~v šv. fr.): 

1952: 1954: 
.za 1m3 

Smretko;vi in jelovi lllodi 76 94 
·bo mvi 'hlodi 84 112 
1buko;vi hlodi 82 107 
hrastovi hlodi 157 160 

za 1 prm 
les iZa celuloz o 49 55 
hukova ,drva 40 45 
drva i:glavcev 31 3~ 

švica•rska polihka cen 151oni na ·dogovorih .z interesenti, .zato se poj.avljajo l·e nez.natna 
nihanja, državni organi !pa op.ravljajo nadzo.rstvo na.Jd tržnimi cenami. Preg.led •giba·nja cen 
vodi Gazdarska i:nšpdkcija, Zveza pa ·i·zdaja tdna a_:>o·ročila in sJdepa •sporazume o ce.nah. 
Izdala je tudi ;prečiščeno bes~dil.o Svicarskih uzrunc .za žagan les. 

Gozdarska politika 

V zatdnjem času je bilo v ospredj.u vpra·šanje ,zveznega •za:koua o .po·speš ·ev~nju in 
ohranitvi kmetijskega gospodarstva, ki obravnava tudi gozdove kot sestavne dele kmetij. 
Tako za poljedelska, 1ka~kor .za go11dna !Zemljišča, velja .določilo, ·da morajo 1 ast ni ki 
n j i ·h o v o p r o i ,z v o d n o m o č 11 e s a m o o h .r a n j c v a t i te .m v e .č c e l o i z
b o 1 j •š ev a ti. NaJdzor.stvo nad go,7.Jdo·vi prepuščajo iZvezni or.gani kanto.nalnim ~n o-bčin

skim up1"avam ter so 1zato namenjene p.roratč.unSike .postav-ke čr.tali i•z -svojih p;roračunov. 

Pač pa je :zvezna •vlada po lavi!nski ika·tastro.fi }eta 1951 pospc:ševala ukre1pe ,za varnost 
gorsbh nasdij pwd pla_zovi. Tudi prebiva:ls-t.vo· je priskočilo na pomoč 1n 7Jbra:lo 14 mili
jonov ~v. fr. kot .dok~z •soEdar.nosti •s pl<llni1Mkim p.rebivalstvom. Zvezni or.gani so IPoS>kPbeli 
za me:lioracijs1ka dda: v lavinskem področju, •,pospeševali so zaš·čito p.red rastlins·kimi bolez
nimi, poklicno Vlzgoj.o ·goo:dnega dda·vstva, goz1dno semenaTstvo, ,zašhto p.red rakastimi 
obolenji na doma:čern 1kostanju, ·Soubvencionirali ·so gJra:d1te'v 'goz;d:nih cest, po.go.z.dovamje 
zemlji,šč v 1l"nletijst1vu itd. 

Kantonalne uprave pospeŠ·ujejo inten,zivnejšo gospo.darjenje v go:zdovih. 
2ivahno diskusijo je 5vojčas :povzročil osnutek z.veznega zakona o ,go~o:darjenju 

z go:z.dovi v času vojne, 1ko je po·t.relbno rvečje i~kori~čanje o·b z.rnanjšanem uvo:Zou. 
Svicarska gozdarska zvez-a je preko koor-dinacijskega odbora vzpostavila do.bro 

sodelovanje ,s Švicar.stko kmetijsko ·zvezo ·ter je skupno z njo obtravnavala vprašanje 
zmanj~anja 1pora~be ·dnv na kmetih, kemične rp.redehwe lesa v .sladkor, električne onengije, 
tržišč, ;zimske 1zaposlitve ,km_e:okega pre:bivaJ.stiva v ·goz,dov1·h, prireditev •tečajev za sekače, 

za v.zdnževanje in brušenje orodja ter predvajanj~ filmov :»Segen des Walde~«, »Holz 
her«, Bauen und wohnen«. Leta 1954 so v Luzernu priredili &kupno razstarvo »Kmetijstvo, 
gozdarstvo in v.r.tnarsbvo«. 
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Finančni uspehi gozdnega gospodarstva 

Statisti čni •po.datki še vedno ne •zajemajo v zadovoljivem obsegu· vseh činiteijev, ki bi 
·bili potre~bni .za vsestra,n:Srko ana.lizo. Svi.carji so mnenja, naj bi se sestavlj~le b~lance za 
go.s,po:da:vs'ko in ne .za !koleda.nsko leto. ReaLna 'Vred.nos·t čistega dohodka je ipO indeksu za 
rwzdobje 1925-1929 :prera:č:unana ,z 90, \Za leto 1939 s 1:00, za let·o 1949 s 109 to:čkami, 

v ,zadnji'h petih letih pa le za ne;kaj toč-k več. Realna vrodnost zas~uiŽka g·o-z.dnega delavca 
je bi la v p.rimeru ri. letom 1939 le.ta 1951 vi;šja !Za 33%, leta ]95.3 !Za 38%, lani pa ~a 40%. 
Za leto 1955 uvajajo ono.tne O'hrazce in pospešujejo abjavljanje s:fatističnLh !pOdatkov. 

Z i:z.bolj'šanjem strnlvbure in rasti g01zdov ter s sočasnim illJboljbnjem delovnih mdo:d 
poveoujejo •čisti dO'ho.dedc ,go21darstva ter r.eal:ni za•služek ·gol!dnega delavca. 

Skrb za napredek gozdarstva 

Ma'r1lj ivo proučujejo go:~da r.Sko orodje ~ter J"etgistTirajo posame·z.ne vrste omdj.a s pos·eb
nim s.posobnostnim IZnalkom. V letih 1945/46 so na prime.r preiLZku~~li 61 vrst orodja ter 
izdali 44 registracij ali ·kvalitetnih .znamk (Marque de qualite pour les outils forestiers, 
Eignungszeicheo fiir WaLdwenklzeuge). 

Uspešno se uveljavlja sklllpna -go.z;dar-&ka strdkov.na posve:tovalnica, ki VlZidržuj.e p.otu
joče.ga go·zdarskega inženirja. V sezoni 1952./53 je ohiS'kal .gozdnogosp~darskih podjetij 
ter iz;dclal 45 kritičnih poro·či lo ouganizaciji in deio.vnilh 1ra1zmerah .. Po·&vetcwaLnica izdaja 
pismena p6poročirla za iiZiboljšanje ·dda, uspeli finam)ni rez.uJ.tati 1pa izvi;rajo iz povečanja 
.ako ndnih postavk ter iz bolj gm~podarno.s.tnega ·sor.tiramja go:z;dnih sortimentov. 

Tradicionalni ·SO vsakoletni tečaji za seka<:e ter še posebej za vzdrževanje orodja 
in :brušenje. V letih 1941 ·do 1945 :so priredili 139 tečajey rz 2511 udeleženci, v čas.u 1945 
do 1954 pa 155 tečajev za seka·Če z 2932 udeleženci in 245 te·čajev \Za brusače s 4228 
udeleiŽenci. Tečaje .za .sekače or:ganizirajo in financirajo 1kantonalne go:~dne uprave, občine, 
kmetijs•ke .z<l!dnuge in 1kmetijske -šole, :Z'a bliusa:če pa a.veza. S suhve.ncijami pod!pira tečaje 

zove.zJ1i p.rora·oun,. 
Uspeh te.<:aj.ev se 1kaže v lans'kem zntžalllj.u stroškov 1delovnega zaslužka 'V primeru 

z Jetom 1948 tza 20 do .30% ter v i!Zibo~ljšanjru, izJkoriščanj.a ·tehničnega lesa ,za 10%. Posebni 
oddelek zibira i.zk·ušnje in re,zultate ,poizlk:usov. 

Pocdt'OOOO prO'U'č.ujejo sečnjo in s-pra:v~lo •v al.pskew področju. Dajejo smernice 'Za bolj 
ra:cio,nalne metode dela in !Za i:zJbolj:šanje orodja, ip,rirejajo ·dcmoootracijc ,za s:pravi'lo lesa, 
sestru.vljajo tarife ;za sečnjo, Usposa-bljajo !Pri,]o-žno.stne delavce za delo v goodars'ki stroki 

in po·ddb.lJo. 
Na ·široko je ra.zwredeno ·budi prosvetno •delo. Dnevni tisk ·za1a-gajo z a·ktua;Jnimi in 

iz·virnimi članki iz go:zdars·tva, 'prav tak o tudi raqio, pri.rejajo še posebne -radijs·ke repor
taže, .po•večujejo .Z1bi.:11ko diapoziti·v.ov ter prirejajo ~tevilna -strokovna pre.davanja .. 

v S(!JZOni 1950/51 je bilo 28 predavanj z 921 dia:p o:z i ti•vi in 2061 u.deldenci 
1951/52 

" 
20 " 

555 1482 
1952/53 H 28 

" 
1048 Il OO ,, 

195.3/54 
" 

15 600 
" 

1400 

I.zdajajo 1poljudne 1b:rošure .za go21dne posestn.ike, posebno za gozdne delavce te.r 
manjše stwkO'Vne priročni&e. I·2idali so tudi i:l"'lllečki koleodar, prirejajo :številne kantonalne 
ra:i stave itd. 

Pos0ben oddelek obravnava vprašanje re a 1 iz a ci j e dr v ·za :ku r j av o in 
p ro :b 1 ema ti k o to .p 1 O· tne energij e za -go s .p o dinj s tv o. Z naraščanjem 

prelbivals·INa in IZ graditvijo no·vih stanorvanjski,h ·posl~ij :raste 1potrerba po t()Jllotnih virih, 
les.na industrija pa UipOra:blja če.dalje več drv za 1pa:edelavo v razne lesne .plošče in slad·kor. 
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Za UJvajanje ;bolj racionaJlne ·kurjave imajo več posvetovalnic ter sodeLujejo s ipOČar-skimi 
in ele~ktrotehničnimi podjetji. Prou<:ujejo m(:!ŠaJnje drv in premoga ter hriketoTV in drv za 
kurjavo , kombinirane 1štediln ~ke za .dtwa in elektr~čni tok, napra·ve .za o.grevanje, v·zidane 
v peči, .centrallno ~kurjavo enostanovanjskih hi:š, tOiptlotno izolacijo v ~~graclbah in .stplošno 
t e~hni1ko 1kurj enja, za rkar imajo posebne stroko.~njaike . Potrebno je obsežno onganiza:cijsko, 
p roiPagandno in IPO'~wetovalno .delo, s:!GU;pne aik:cije z Inštitutom za gospod~njstvo, elektrar
nami itd., udele·žhe na razstav<Lh, itd . Uvajajo S()do'bno posodo za kuho in o,grevalne 
naprave, ,vse s ciljem, da ·bi ,zmanj~ali upo-raibo ,drrv iJn jib ru·smer ili v nadaljnjo tehni t no 
p.redeobvo. 

Pri kemični 1pmdela1Vi lesa zvezo naj1b()lj •zanima ·deln iška ·družba ·za izdelavo lesnega 
sladkorja (Ho~'lver.zmdkenungs A. G.), 1ki po·rabi letno 200.000prm .drv. Podjetje pa mora 
poleg te.ga, da pobere precej odpadkov na ·ža.gaJh, ·uva.žatj še lesno moko, •kar predstavlja 
18 o/o uvoza ce'lotne uvo-žene lesn·e ·gmotc. Diskusije o podjetju, ki so tehničnega ter finan,č

n ega značaja, se ·Še nadaljujejo s poudarkom na gospndars~ki pro:blemat~ki podjetja. Stvar 
nam ho· rholj jasna, če se spoonnimo, da olbstojajo ra1zni načini posladkorjenja lesa, ki nam 
daje ži<vim·ko krmo ,z o-gljikovimi hidrati, kvas za rživ~nslko .krmo, čisto glukozo in ~koh.ol, 
i·z ost~rukov in usedlin pa pento-ze, lka.terih n<Ldaljnja uporaba je v teh:ni•ki ra~no-vrstna ln 
zdo dob.rodošh. Gosp()d.arSJka prolblemabka je torej pri takšnem gigantSikem po:djetju zdo 
obsežna. 

Naj omenim iŠe, da les ne upora;bljajo več za IPogonSiko sredstvo motornih v01zil ter 
da tovrstne n<~Jprave propadajo i-n hi jih morali o:bnoviti le v primeru vojne. 

Ta kratek oris gos;podarjenja z gp;zdovi v .Svici nam .ka:~e, k<Lko uspešno se lahko 
koordinira go,z·darsko in lesno dejavno-st, če 'Ulpoštevamo meje zmogljiwosti ,go~do•v .. Pri 
tem pa ~ntenzivnost gozdars bva in lesne predcla•ve še vedno nista izčrpala vse mo?lnosti, 
kar velja predvsem za •kemizacijo in bolj gosrpodarnostno uporabo lesa v vse·h dejavnostih 
Olovd•ke družbe. 

IZ PRAKSE 

VTISI S PRAKSE NA SVEDSKEM 

(Nadaljevanje) 

b) Transport 

Anton S el i š ka r 

Velike uspehe in napredek so dosegli .šved S!ki gozdarji p r i mehanizaciji transporta . 
Prva faza tran~porta - spravilo lesa iz .go·zda - se vrši skoraj izklju-čno v zimskem 
času, ko pretC'Žno močvirnata pokrajina, v .katero je v poletnem ·Času dosto,p z živino ali 
goseničarji teža·ven ah sploh nemogoč, zamrzne. Spravilo v razdalji do 2,.5 km opravljajo 
privatniki s svojimi konji, ·ker podjetja zaradi nerentabilnosti ·ne vzdržujejo lastnih konj. 
Na dal}še raz·daljre pa vlačijo les .goseničarji s platojem. V zadnjih letih pa tudi .kmetje 
opuščajo konje in si na!bavljajo tra!ktorje. Zato so ·gozdarska podjetja prisiljena zgošče
vati komunikacijsko mrežo in graditi ·Čim več gozdnih poti , sposobnih za goseničarje, ki so 
se v tamkajšnjih ,go:zdovih izkazali za pri,kladne, vendar pa konja še vseeno ne mo rejo 
popolnoma nadomestiti. 

Gozdne ceste so· zelo preproste. Nekate re služijo samo pozimi (celo brez gornjega 
ustroja in s ·širino cestiš-ča 3,9 m). Gradnja cest je mehanizirana i•n .dela potekajo i.zredno 
hitro. Po .gozdnih in javnih cestah, pozimi pa tudi po zamrznj•enih mo'Čvirji,h in jezerih 
pote.ka druga faza transporta: prevo•z lesa do najbližje plovne re·ke ali z njo povezanega 
jezera. Poleti prevažajo s kamioni, pozimi pa z amfibijami. Nakladanje na kamione je 
mehanizirano. Vsa vozila so opremljena s posebnimi žerjavi na motorni pogon, tako da 
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· kl d · 1 Ki sme 1biti oddaljen od ceste največ 15 cm, opravita vse delo šofer 
pn :na a anJU esa, · . . . . . v • • • 

in njegov spremljevalec. Amft.btje, kt v]eČeJO cele vla·ke z lesom nalozemh sam, so Švedi 
po zadnji vojni ]Qupili od zavezniške vojske ·za majhen denar. Zaradi veli.ke zmo.gljivosti, 
uporaibljivosti na vsakem terenu (namesto zadnjih koles imajo g·osenice) in majhnih 
vzdrževalnih stroškov je delo z njimi izredno renta!bilno. 

Tretjo in hkrati .zaklj·učno fazo transporta lesa do lesnopredelova1nih obratov opra
vijo reke, na ·katere odpade 90% vsega tran11porta. Les ne 21hijajo v splave, ampak ga 
prosto .plavijo. Pozimi, ko so reke Z@.mrznj,ene, les zložijo na led in tk.o se ta spomladi 
stali, od<plavi voda les s seboj. Za ;plavljenje lesa po ma,nj-š rh vo.dotok: iJh skrbi j o podjetja 
sama, za: transpo-rt lesa if>O ve·čjih pritokih in glavnih rekah pa imajo o11ganizirano posebno 

Mehanizirana na·kladanje 
tovornih avtomobilov 

zvezo za plavlj,enje (imenovano Flottningsforeping). Več sto kilomdrov daleč je sred~ji 
tok reke z oheh strani zagrajert s plavajoča ograjo iz hlo.dov, .ki so med seboj povezani 
z verigami in pritrjeni: na pilote. Vmes pa .neprestano od pomladi do jeseni plava les .. 
Krasen je po.gled na mogočno lesno 1gmoto na ·re·ki, .ko se rumen~ in rjava barva lesa od-bija: 
od zelene vode. To sodi v ·značilni švedski pO'krajinski motiv, kot so zapj značilni tudi 
.neizmerni :gozdovi in številna samotna je-zera.. 

Pred izlivom reke v morje se vrstijo drug o'b drugem lesno.predelovalni o:brati in spre
jemajo surovino - les. Toda po reki pripluli les raznih last.ni.kov je· mešanica raznih 
sortimentov. Vso to zmešnjayo je treba urediti, les sortirati ~o različnih zna·kih. Imeli smo 
priložnost delati nekaj časa na taki sortirnici lesa (timrnerso rteringu) v Sandsh'i.nu na reki 
Angermanalven - največjem olbjektu te· vrste na svetu, kot so to delavci s ponosom 
zatrjevali. V eni delovni izmeni presortira 500 delavcev ok. 200.000 kosov lesa. Ogromna 
gmota, voč milijonov ·kosov različnega lesa, je zaustavljena na reki nad objektom. Objekt, 
ki počiva na velikih .plavajolih cisternah, j'e sestavljen iz štirih 1 km .dolgih. vrst ·mostič

kov, na -katerih stojijo delavci in z dolgimi kavlji sortirajo les. Vsak delavec izbira samo 
les z določenimi ozna;čbami in .ga spravlja v posehne ·kanale. Ko se naibere v nekem 
kanalu dovolj lesa, ga ·spuste skozi glavni kanal do stro jev, .ki les povežejo z verigami 
v velike sv<:žnje po nekaj sto ·kosov, katere nato vlačilci odvlečejo do lesnopredelovalnih 
ohratov. Do njih lahko priplovejo ·večJe ladje, tki o·dpeljejo :končne izdelke - celulozo, 
lesovinske p1ošče, deske itd. v daljnje kraje sveta. 

Gozdna uprava B~cke je od lesnopredelovainih obratov oddaljena 160 km. Transport 
lesa s ·kamioni velja osemkrat več kot vodni in ·četudi upoštevamo pri v~dnem transportu 
30/o izgu'he lesne mase, j.e vodni transport še vedno veliko cenejši od kamionskega. 
Seveda je ta mogoč samo ·zaradi počasnega toka in plovnosti večine švedskih rek. Temu 
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Amfibijsko 'VO·zilo vleče 
za seboj cel vlaik s hlodi 

nato·vorjenih sani 

pa se morajo prilagoditi tudi b.idrocentrale, ki gradijo preko pregrad .posebne žlebove 

za prepuščanje lesa. 

Omembe vreden je tudi brezplačni transport delavcev do oddaljenih delovnih mest 

v gozdu. Uprava Backc ·ima v ta namen pet manjših avtobusov za prevoz do osem ljudi. 

Mnogi delavci pa se pripeljejo na delo s svojimi motornimi vozili, ki jih lahko nabavijo 

in vzdržujejo spričo vis·oke življenjSike ravni. 

Gozdarsko šolstvo 

Najpreprostejša oibli,ka ~ozdars.kih strokovnih šol so eno do štiritedens·ki tečaji za 
privatne gozdne posestnike, ki jih prireja Državna uprava za nadzor ·in pomoč privatnim 

gozdovom. Ta uprava izdaja tudi poljudno strokovno literaturo, prireja poučne ekskur
zije in sploh v vseh pogledih, -neselbično pomaga privatnikom z nasveti in dejanji. Prav 

tako pa strogo nadzoruje. sečnjo ter skrbi, da se gozdovi prekomerno ne izkoriščajo. 

Posamezne akcijske družbe prirejajo interne tečaje za delavce in tečaje ·za logarje 

(skogsdittare). Sem pošiljajo podjetja svoje najboljše, .z dolgo in t11do pra>kso preverjene 

delavce, ki so po ·Šolanju v pomnč upraviteljem revirjev .. 
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za vzgojo srednjega goz·darskega :kadra s·krbijo enoletne gozdarske šole, ki jLh je pet; 
tri so državne, dve pa pri a·kcijskih drU'.Ž·bah. V te šole sprejemajo ·kandidate z nižjo 
gimnazijo, ki so uspešno opravili šestletna delovno prakso pri gozdarskih tpodjetjilt, a.obsol
virali ·Štirimesečni pripravljalni tečaj in opravili sprejemni izpit. Absolventi teh šol dobe 
naziv »skogsfaktor« in v pra·ksi samostojno ,upravljajo revirje (pri podjetju Kram.fors AB 
obsega revir ok. 13.000 ha). 

Višja stopnja srednje strokovne šole je šola za »skogsmastere<<, ki je tudi enoletna 
in je samo ena v vsej Sveds·ki. Vanjo sprejemajo kandidate, ki so že 'končali šolo za »skogs
fa,ktorje<<. To je torej nekakšna nadaljevalna šola. 

Obe vrsti omenjen~h srednjih go·zd.arskih šol sprejemata vsako leto samo omej:eno 
število kandidatov. Zaradi velike konkurence so sprejemni pogoji še pose.bno strogi. 

Za vso Sveds.ko obstoja gozdarska visoka šola v Stodd10hnu, 1<i deluje že 127 let. 
Če želi dijak z veliko maturo nadaljevati šolanje na GVS, mora najprej s kan·didati za 
srednje gozdarske šole obi:skovati štirimesečni :pripravljalni tečaj. Na teh tečajih je 90% 
praktičnega dela in lO% teoretičnega pouka. Po uspešno opravljenem tečaju mora kandidat 
opraviti dvajsctmesečno delovno prakso pri gozdarskem in deloma tudi pri lesnoindustrij
skem podjetju. Za kandidate, ki so obiskovali tehnično ali ·pa 51pecialne gimnazije za 
poljedelstvo. mlekarstvo in gozdarstvo zadostuje poleg pripravljalnega tečaja samo osem
mesečna praksa. Absolventi sr-ednjih gozdarskih šol pa lahko nadaljujejo šolanje, če 

opravijo maturo na .gimnaziji. Od omenjenih dvajset oziroma osem mesecev mora vsakdo 
opraviti pet mesecev tako imenovane s.pecialne prakse, to je prakse pod direktnim nad
zorstvom gozdarskega inženirja, ki edini lahko izda praktikantu potrdilo in oceno o praksi, 
kar se ·pri sprejemu v š.olo pl'venstveno upoMeva. Raze.n omenjenih pogojev ne sme biti 
kandidat starejši od 26 let in mora .biti popolnoma zdrav. Posebno so stro.ge zdravstvene 
za·hteve glede vida in .kandidatov s kratkovidnostjo, ki presega pet dio·ptrij, ali s slepoto 
za rdečo ali zeleno barvo ne spejemajo v šolo. 

Praktikantsko mesto si kandidat i:z.Jbere sam; šola pa mu svetuje, katero strokovno 
literaturo naj uporablj,a v času praks·e, .kako naj vodi dnevnik in ·koliko časa naj prebije 
pri posameznem delu. TaJko priporočajo, naj praktikant ·dela največ časa pri gojenju, 
sečnji in transportu. 

V šolo že od ustanovitve da.lje sprejemajo letno maksimalno tridese~ slUišateljev in 
so zaradi velikega števila kandidatov sprejemni p~oji zelo stro.gi. Sola je v pravem 
smislu hesede sodobno urejena; opremljena z vsemi laiboratorij.i, z,birkami in učnimi pri
pomočki ter 'Študentom dostopna oh vsa·kem času . Ima tudi dve svoji poscstvi s skupno 
površino 36.000 ·ha, kjer slušatdji s-kupno s predavatelji prebijejo določene semestre. 
Pouk, •ki traja: tri in pol leta, te>melji na praktični osnovi, saj se večji del (50-70%) 
vsakega predmeta predela na tako imenovanih praktiJ<:umilt (vaje v šoli in na terenu), 
kar poleg številnih večdnevnih ekskurzij in dejstva, da traja šolanje vse leto (vsega 
skupaj je v šolskem letu samo dva meseca počitnic), š ~udenta ta~korekoč priklene na šolo. 
Večina slušateljev konča šolanje v štirih letih. ,po končanem šolanju. gre mladi inženir 
takoj v služb0 in mu ni treJb.a k vojakom, iker to dolžnost opravi vsakdo že pred vpisom 
na viso·ko šolo. 

Od predmetov, ki jih predavajo na GVS, je zanimJvo omeniti nekatere, .katerih pri 
nas ni. Predmet »aktualni upravni prolblemi« predavajo v vseh letnikih, fotogrametrijo 
kot samostojni predmet, varst~o prirode, nauk o zgodovinskih spomenikih, prva pomoč, 
telovadba, zimski .šport in streljanje so ·zajeti v študijskem načrtu kot samostojni pred
meti z določenim lŠtevilom ur. 

za: terenske vaje si morajo študentje sami nabaviti inštrumente in druge učne pripo
močke . Seveda so te stvari razmeroma poceni. Studijski načrt predvideva, da porabi študent 
v času štiriletnega sicer brezplačnega šolanja za hrano, stanovanje in študijske pripo-
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Kadar tpri plavljenju upa
de voda, se s.potoma na
kopičijo ogronine množine 

lesa 

močke 18.000 šv. Kr., to je približno enoletni zaslužek gozdarskega inženirja na položaju 
up ra v itelja gozdne uprave. 

Kot vidimo, temelji vse gozdarsko šolstvo v ·gozdarsko napredni švedski na trdi 
~elovni predpraksi in rpraktičnemu delu med študijem, ·brez katerega si :bodo-čega strokov
njaka ne morejo predstavljati. Predpra,kso, v kateri bo::loči študent opravlja vsa fizična 

dela in se seznani z vso gozdarsko in lesnoindustrijsko deja.vnostjo, zasledimo skoraj v 
vseh gozdarsko naprednih deželah. N orvdka ima uvedeno celo triletno predprakso, ka·kor 

- piše v Gozdarskem vestniku št 8/1954. ing. B. Korbar. O vsestranski prednosti, da ne 
rečemo nujnosti pre.dpra-kse za tbodočega študenta, nam bi vedel mnogokaj povedati vsak 
naš gozdar s terena. Prav gotovo lbi zmanj.kalo prostora, če bi hoteli naštevati vsa dejstv'a, 
ki govore v prid prakse pred rštudijem in prepričani smo, da so vsi n<llŠi gozdar~ki stro
kovnja·ki mnenja, da bi ,bila za naše slovenske gozdarske razmere .primerna, če ne nujno 
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1.. d f k za vs.e, ki se namera VaJ· o šolati na potrebna vsaj enoletna teme Jtta e ovna pra ~sa 
gozdars.kcm tchnikumu ali na gozdarski fa,kultett. 

* * * 
Cutimo za svojo .dolžnost, da se tudi na tem mestu zahvalimo naši fakulteti in še 

posebej tovarišema profesorjema dr. Bogdanu 1Dietrichu' in ing. Zdrav·ku Turku, ki sta se 
:zelo trudila in pripomogla k uresničitvi te naše koristne prakse na Švedskem. Zahvalo 
smo dolžni tudi Repuibliški upravi za gozdarstvo LRS za razumevanje in materialno podporo. 

Za vso pozornost in shb, ki smo jo bili deležni v frddaljeni Svedski, smo zdo 
hvaležni podjetju Kramfors AB in še posebej ,gozdarskemu asistentu F. Er~kssouu, gozd

nemu upravitelju S. Lindgrenu in revir-nemu gozdarju K. G. Janssonu. 

Jože Kovač, Zderuko Petrič, Milan Lutman in 
Zdrav.ko Ka 1 tne tka r, absolventi gozdarSike fa"ku'ltete v Ljulb

ljani. 

KNJIZEVNOST 

PREMENA NEPRIMERNIH NižiNSKIH SMREKOVIH GOZDOV 

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo S1lovenije je po do1lgem presled!ku .zopet 
obogatil sloiVensiko go·zdar,sko knjižnico z noNim rprisu>evlkom in je itz,dal 3. zvetzek svojih 
strokovntih in znanstJvenih del z razpravo j,nž. Jo·žeta Mi.kla:viŽiča: }}Preunena umetnih nižin
skih s-rore~kov~h sestojev«. 

Umetni nitŽunSiki smre-kovi g9zdovi, ki po·rašbjo p.recej:šnjo povdiino na~e o<Žje domo
vine, so eden izmed najpomembnejših prirncTov :za posle.dice gro.be goz.dnogojitvene in 
hikrati tudi go.zdnogos;pO!dar.s:ke •zaJblode. To spoznanje se je v 1za·dnjih dese.tletj.i:h ve.dno 
bolj 'utrjevalo v vr~tah gozdars.kiJ1 ·strO'kovnjakov, ta!ko da danes že velDka ·večina naših 
gozdarjev pravilno presoja vprašanje s.novanja in ,gojenja čistih •smreikovih go~dov na 
neu·stre-:zm.ih •rastii~Čith, zlasti v nižav ju. Le ~~e radki ·posamezniki se še a:Uso otresli pre<:livelih 
stam,č, oprhh na enostr:anslko .presojo, pač S~klladno z ·znano resnico, ,da sj na,predna misel 
utira pot do ·svoje uveljavit·ve sicer es .težavo, vendar prej ali -slej zmagovito, noseč s sabo 
ostanke :svojega iz,hodilŠb - v na~em primenu: pos;peš:va:nja smreke ,povsod in .za vsako 
ceno. 

Ostali \Pa lbi le na pol poti, če hi 1bili zadovoljni z ugotovitvijo, da dandanes »Smre
kovo vpra·šanje« pravilno presojamo, a oda ne bi hkrati poskr:beli tudi za to, da se primerno 
popravijo napaike, \ki jih s·reoujemo ·v naših goroovih ~kot poslc.dico in JZapuščino pretiranega 
snovanja in ,go jenja čistih smrekovi.h sesto jev. 

Z razpravo inž. J. Miklay;žib, ki je namenjena premeni smrekovih sestojev, smo 
do·bili prvo temelji:tej"šo teoreti~no ra~členitev in rpreprialjivo -stro•kov.no .razllago nastanka 
in r~zvoja 'Smrdkovih mono:kuHur v nižinSikih legah naše o.žje domnvinc, hkrati pa •k111ji.žica 
pre,dočuje naš p11Vi •poimrus izdelave .spl<XŠnih smernic ,za premeno IJleprimernih nižinskih 
smreJcovih go,zdo1v. Vpra!anju premene umebnih nižinskih .sanrekoviJh sestojev, Jki ga je 
spr<>'Žila na ,š a pra 1k s a in ga postavlja na dnevni red 111aša neposredna ,vsakdanja 
stvarnost, ·daje omenjena raiZiprava teox~tično utemeljeno oporo in muka•wje vo:dilne smer
nice, ;po ,katerih naj operatiiVa preuči posame.z,ne tovrstn.e primere, da jih bo najprimer· 
nejc rešila. V tej .knji~ici torej ne smemo iskati čvrstega sistema, ki bi nam nudil :z;a vse 
pr1mere·, potrebne premene, ntllpotila za ukrepanje, atnipak r<l!z;pra•va nas preudarno navaja 
na široko IJHilagajanje ,stwkovnih ugotovitev in :nalel z o.zi:rom na .svojevrstnost pogojev, 
ven,dar pa s stanovitno težnJo k postavljenemu cillju: ·S čim uspešnejšo .u~orabo prirodnih 
·činiteljev in sredstev ter s •kar najbolj smotrnim !Tavnamjem v gozdu in z gozdovi doseči 
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najpomembnejši gospodarski učinek, hkrati pa sestoje prevesti do takega ustroja in skladne 
Slk,upnosti .ra;~uovrstnih žirvih !bitij, da bodo ka-r najbolj lllSpešno ikljulbovaE vsem notranjim 
in .zunanjim nevarnostim ter olbenem 'S svojo pla·stično vgmdbo omo~očali gojitelju pri
merno urav.navanje in oblikoiVa.nje. 

Prirodni pojavi so v &voji razno·:vrstnosti in spremenljivosti bre.zkončni. Le tež:ko 
bomo našli dva enaka primera, nastala po'd vplivom enakih y;zrokov in okoliščin, ki bi 
'hkrati mo,g1a biti i,zhodi~če emalkim ra.mojnim potem z ena1kimi retzultati. To :da2sti velja 
za gojenje gozdov ter ni{; manj budi za 01bravnavano premeno neustreznih nižinskih smre
ko·vih gozdov. Zato veljajo ·smernice, ki jih postav.lja raZQrava, le .za doio.čene primere in 
nudijo goz.darju le pripomoček, v či:gar okviru se Ibo moral v vsakem posameznem primeru 
sam znajti, potem ko bo s-poznal in pravilno precenil prirodne naka:zovalce. Na podlagi 
podanih Stplošnih principov pa bo mogel stro'kovnjak, ki se bo lotil premene, le tedaj najti 
konkretno rešitev, ki se ibo najbolj verjetno ohnesla, če :bo zadosti temeljito in vsestransko 
preučil izhodiš'Čne razmere in šele potem i:L'iliral pot in sredstva. Premena določenega umet
nega nižinskega smrekovega sestaja se mora torej opirati na predhodno >~diagnozo ras6šča«, 
pri tem pa •ne smemo prezreti razvojne smeri tal, klime in činiteljev IŽive:ga okolja, upošte
vajoč spremembe, ki ho,do verjetno nastale kot posledica nameravanih ukropov. Tudi pri 
izbiri poti se bo moral gozdar pogosto znajti med več enakovrednimi možnostmi in pravilno 
odločitev opreti na lastne i·zkušnje. Ka1ipot, ki .zanesljivo pelje k izkušnjam, ;pa so po
izkusi, ki naj uravnavajo iz.brano smer. ·»Kdor hodi le po shojenih rpoteh, bo ostal svojemu 
gozdu vedno tujec«, je napisal gozdar Karl Philipp in na kratko vehko povedaL Seveda 
pa se moramo pri uporabi lastnih i.1.kušenj prav tako izogibati neupravičenemu posploše
vanju kot pri izbiri teoretskih načel in navodil. 

Ta.ke in podohne misli se po·rajajo, ko pre;biramo razpravo inž. J. Miklavžiča, in če 

s takega stG.lišča presojamo njeno .pomemhnost, se bomo kaj lahko odločili, da avtorjevemu 
prizadevanju damo zaslu,ženo priznanje, iknji:žici rpa V'kljub ,raznim rpomanj,kljivostim stro
'kovne, jezikovne in tehnične narave oceno kor.isbH"lga prispevka, ·ki ga bo vsaJk oaš sodobno 
usmerjeni stmkov.njaJk s pridom prebral in v ,praksi uspe:šno uporaMjal. 

Avtor je v obravnavani raZipravi (~kot to deloma tudi omenja) uporaJbil i>zddke stro
kovnjakov-sodelav.cev onih ved, ki .so razen gojitelja gozdov v prvi vrsti poklica!l1i, da 
k vprašanju premene prispevajo ·Svoje ,·štrudije in po.davke, t. j. fitocenologa in pedologa 
teJr je s-l~uhl te sesta•vne dele sintetično p.ove~zati v celoto, !kar se mru je v glavnem tudi 
p~ecej posrečilo, pri 'čemer ima sam večinski delež kot gojitelj go·Zidov in pisec izvirnih 
poglavij. 

V k~njižici sicer čitamo, da je njen namen, dati le navodila za tehniko premene, vendar 
pa je razprava ,zasnova·na širše ter presega okvir posta•vljenega cilja, .zato nam nudi 
koristno snov tudi v ~l·o.Šnern gozdnogospo!darskem, zla·sti gojitvenem meri1u. Plfedvsem 
toplo pozdravljamo uspeli poskus raZiČlenitve pojmov in strokovne utemeljitve značaja 

prirod-nega go·zda in prirodncga gospodars'kcga gozda ter zdravo življenjsko konkretizacija 
bistva in pomena gos.podars-bh .go.zdov, tki temeljijo na prirodnih osno'Vah, ter poti k le-tem 
s premeno neprimernih smrekovih gozdov. Pravilno razumevanje vlo.gc, ki jo igra upo
števanje prirodnih osno•v rpri obnavljaJnju in 1gojenju go,:tdov, v razpravi ni .i.z~aženo le 
s teoretičnimi ra•zmotrivanji, am:pak je zlasti močno potrjeno z napotili, ki so neposredno 
uporabna kot n. pr. glede iaJbire drevesnih vrst, njihove prostorne razporeditve, strukture 
sestaja itd: Razprava je na primer·u premene pokazala, da se meto·da .gospodarjenja 
z gozdom na temelju priwdnih osnov poraja i .z pralk se in da jo iz vaj a zopet le 
pa k s a, medtem ko je sodelovanje rzna.nosti omejeno le na razčlenjevanje nO?osrednih 
ugotovitev iu utrjevanje vodilnih misli. Us.pe;h, ki ga je avtnr pri tem dosegel, je toliko 
pomembnejši, ker .si nekateri sicer red!ki, toda VIZtrajni posamoznjlki pr~za.devaj o, da bi 
zaželen odnos sodo:bnega go1Zidnega ·go~po:darstva <do gozdnogojitvenih priro·.dnih osnov in 
.do prirodnih gozdov tendenciozno prilkazali v čudno popačeni obliki. ,Pravilni dinamični 
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po._g1led na pml)en pnirodnega gospodarskega ,gQ:z.da, .ki .ga življenjsko iz-raža obravnavana 
knjižica, .prin'lerno ·zavra-ča rwz.ne špekiulatiWle pojarve, rki se skušaj-o vriniti v stro·kovni 
tis.k, ter demantira razna ugibanja o .po-menu prirodnih .gospodarskih gozdov in v zvezi 
s tem vrpraša:ajem .celo o tem, kaj je ·v go.Z~dar.st-v-u napredno in kaj ne. ltzvajanja 
in:ž. Milklavžib, !pOvezana s IP~rečim vprahnjem premene, do:kawujejo, da so omenjeni 
pojavi k pre\Jzna rpri·kaz·en akademske do1goča·s·enosti ib.rez zveze s stvarnostjo lin ·da ·zato 
niso napredni. Napredno je pač to, kar je sodabno, so.dobno pa je to, kar izvira iz sedanjih 
ra:zmer in jih •s:kru:ša uravnavati, upO"števa:jot do•ločene ekonomske in .prirodne pogoje. 
Obra•vna•vana ra•zprava pa življenjsko presoja pere-če 'V{!)ra>Šanje naš~h neprimemih smre
kovih gozdov ter pre,pričljivo .utemeljrujre upravičenost in nujnost upoštevanja pri,rodnih 
osnov. Zato knjižica pomeni (še posebno koristen prispevek tk naprec1ku našega sodobnega 
go:zdarstva. 

Ker je pisec pnisodil prirodnemu .gozdu .prvenstven pomen in .ker je .dal vpra-šanju 
značaja in pomena .prirodnega gospodarskega go·zda .mo-čen .poudarerk, prav zato toliko bolj 
pogre.54mo v 32 . p,o•gla'Vju temeljitejšo ra·zčlenitev oddaljevanja od prirodnega gozda in še 
bolj približevanja ·k njemu. Zlasti antropogene v.zroke (·člove:.ški Vlphv) bi bilo potrebno 
v omenjenem jpoglavju z .goz,d>!lo·gojitvenega vrrd~ka 1zčrpneje obdelati, podiobno kot je 
z Clkonomsko tehničnega stališča ·uspešno · ra.zčlenjen nastanetk .umetnih nižinshh smr6kovih 
goz.dov v 6. toi:lkah l. po.glavja. 

,Poglavje, .k.i utemeljuje .premeno, bi vdiko 'P.ri.dohito, če bi v njem ra.zen O'bravnavane 
snovi čitatelj mogel ·najti tudi ana l i·z o ra ·St i IŠ čnih zahtev smreke s pose h
n im o zi r o m na n ega t i v n e ra s ti 1Š ·Č n. e !k om p on en t e neprimernih 'lliffietnih 
smrekovih .nahaj·ališč. V 42. poglavju pisec le na kratlko opozarja na .to, .da ima :po.dne+bje 
močen -v.p'liv na ~USpevanj-e smreke ter se uzo.gtn~ analiozi činiteljev okolja .z ugotov·it:vijo, 
da je »Še vrsta ·dnugih •v.zwkov«, ·ki ugodno ali neugodno v·plivajo 111a rast in O<cLpornnst 
smreke,. ter ·ustrezne pog o je v naJših razmerah na kratko definira s predalpsko-dinarskim 
klimatičnim tipom, neugodne pa s panons·kim t1pom. Ker je tudi 4. po,glavje omejeno samo 
na orbrav.navanje s.kbdnosti in neskladnosti določenih ktimatičnih področij in glavnih rastišč~ 
nih tipov z .rasti~no :zruhtev.nostjo smr~ke ikot celote, •zato ·bi bilo to.li•ko potreihneje v 
2 .. po.glavju ra•ZJčleniti •vsaj pogla~Vitne činitdje okolja, ·ki so v okviru naš-ih ra:~mer na

vadno od1fo.čilni, <da dolo:čeno rastigče ·SriDrerki .bolj ali manj ne pr.ija. Me-d •klimatičnimi 

faktorji :zaslužijo .prvenstveno pozornost tisti, ki postavljajo ločnico za definicijo »nižin

s.ki'Il« s.mrelkovih ga-z.dov, IPotekajO<čo po pisčevirh ilzvajanj.ih dkro.g 500-600 m nad morjem. 

Od talnih ·ČiniteljeY vsaj ne lbi smeli prezreti .geolo~kega porekla, prisotnosti apnenca, 

reiliefa ter strukture in vlellge taL 'fovrstn•a izpopolnitev rbi vrednost in uporabnost ·knjržice 
mO'Čno povečala. 

V !Po,gla·v ju, ·ki je posvečeno •udeleŽlhi .smreke v bodočih ni.žm&ki,h prirodnih mešanih 
goSrpoda·r·sk~h sest0jih in v pogla·vjih, rki mu .sledijo, bi morarli !biti primerno upoš .tevani 

za:želeni smrekovi rasni tipi, med katerimi ima določen del zelo verjetno nasledno zasno

vane, nižinSikim razmeram ustrezne lastnosti, torej genoti_pi, lk:,i so se rdosJej v ni.žinskih 

na·mdih najlbolj obnesli tarko .glede •svoje rastnosti rkot tudi gle.de odpornosti p:roti ·raznim 

uimam in škoO,d~jivcem .• Potrefbno je namreč ~:zJkOI'·i.stiti smrekove raz.ličke, nastale bodisi 

z a.klimatirzaci jo bodisi z mordifitkacijo. Ravno pri ,zmanJševanju .do:sedanje udele.žbe .smreke 

na ·UJStreroo mero se 111am torej poo:uja .zelo prirpra.W1a pri·ložnost za isto·časno se 1 e :k ci j o 

in učinkovit prijem, s katerim obenem z reduk·cijo smreke brez posebnih ukrepov dose 
žemo tudi gene t ·stk o smotrn lllm etni izb or, rki ·ho le še bolj op.raovičil .za sedaj 
določeni odstotek s-mrekove primesi, te!kom ,por.zmej·šega razvoja, t. j. za sledeče smreilwve 
generacrje, !Pa ·prav verjetno še povečal njen upravičeni in 1koristni delež v mešani-ci z 
d!'ug.imi .drensnimi vrstami. GoZJdars.oka . .genetilka si kot razmeroma m~a.da veja naše stroke 
sicer res šde utira pot .do tiste veljave, rki ji pripa,da, toda ·ka,zno je, da bomo ža1 v tem 
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pogledu ve.dno .booj ,zaostajatli ,za drugimi .narodi, namesto da jilh s.časoma dohitimo, če celo 
naši napredni strokovni prispevki, kot je obravnavana razprava, ne bodo upoštevali 
vsaj osnovnih zahtev tgo:z;darsoke .genetike. 

Avtor v svoji .r<11zpravi pravilno ,prisoja p ioni rs •k im drevesni m vrsta rn 
vehk pomen in !Ponovno naglaša •bla.godejni učinek teh vrst kot posredno stopnjo pri 
premeni ter 1prirporoča za .d-oločene •primere ekstremne der.--dacije ta.l edo snovanje pio-

Vihar je 17. maja 1953. 
leta ua obmo·čjlll OLO 
Kranj taiko hudo oiPmto
šil rni~inske smrekove go
zdove, .da je od polomij 
samo na območju občine 
Šenčur napa-dlo 6800 m6 

ra;znih lesnjh sortimentov. 
Primer ta·ke podrtije, ki 
nam jo predo:čuje slika, 
nas resno opo.zarja, kam 
vodi ,gojenje rgozdov, ki ne 
upošteva prirodnih osnov 

(Foto: OLO Kranj) 

nirs·keg-a sestoja, pre.dlhodn~ka •ho.doč~ga gospo.dars.kega gol)da. Tudi na ta naclll avtor 
življenjtstko uresničuje naJpredno stališ·če do •prirodnega .gozda in h!krati posreduje tov11stna 
sodohna -dognanja gozdarske ,znanosti. Vendar pa se nam ,zdi za naše razmere· nekoliko 
preyeČ širokog:rudno, če 'k 1pionimkim vrstaJm, 'ki »ozdravljajo« ·degra·dirana tla, !Prište
vamo tudi macesen, pa •Četudi morebiti sudet&ke zvrsti. ~asprotno pa ne 1bi smeli .prezreti 
naiŠega u~ešn~ga pionirja ive (Salix caprea), ·ki razen tega s 5vojim ,že ,zna·nim, rast 
pos,pešujonm ·delovanjem, ·Še posdbno ·zaSiluiŽi re~o uspoštevanje in vsestransko uporabo. 

Omenjenemu odmiku izven okvira »navodil ,za tehniko premene~<, ki so v pov.zetku 
za-črtane ·ko·t namen ra21pra•ve, je avtor posvetirl rpretežrti del 9. in 10. pQ:gbvja. Ta raz
širitev tpa lbi bila .koristnejša, če lbi :bil pri tem čitatelj :na primeren nručin opo:zorjen, 
zalkaj so razpravi .dodana vsa tista raz.motri•vanja, ki se •oa.našaj,o \Ila :gojitve;ne ukr~e 
n. pr. ·v »zgornjem paSlu h:uikovja«, »v optimalnem področju jel•ke~< ter >~gorshh 'goz;dovih 
z velikim .deležem jelke« (!shr. 57 in 49), rki jilh \Praviloma pa·č me moremo uvr·Š·Čati med 
nižinske gozdove, 1katerim je delo :posvečeno. Ker r-aJzprava ni·kjer ne nudi ·ustrevnega 
pojasnila i<D ne l01či snovi te dru.govrstne nara·ve, ·s.i ·bra1lec ustvarJa sodbo, da pis~ >>zgor
nji ,pas .bukovja<<, »optima'lno 'Po,dwčje jelke« in »gors:ke go:zdoove z velilkim .deležem jdke« 
uvr.Š·Ča med nižiuske ,gozdove (iZipod 500-600 m), zlasti ker v lpOglavji,h, ki s~ nanasaJO 
na »olbnwnavane<< in op.remenilne sestoje, rbrez posebnega opo.zorila obravnava gojitvene 
ukrepe tudi za navedena .go-zdna na;hajališča. ·Čitatelji pa, ki ne :bodo za·šli v zmoto in 
ne rbodo verjeli, da ».vgornji pas •bluiko.vja«, >>optimaluo poomčje je1ke« in >>gonski go·~dovi 

z velikim deležem jeloke« ležijo pnd ·lo·čnico 500--600 ·m (kot avtor uvodoma in pozneje 
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ponovno definira nižinsJce gozdove), se bodo vpraševali, ali so za smreko na nahajališčih, 
ki niso nižinska, tudi potrebni premenilni ulkrepi in za•kaj, ter truko podvomili .nad dosled
nostjo avtorjevih izvajanj, ki 15:kozi v.s.o knjirži.co ,govore o premeni ni ž inskih umetnih 
smr~kov~h .scstojev, če izvzamemo Siplošno 'lllgotcwitev, da imamo ra~zen umetrtih nižins·kih 
smrelkovih gondov še 1hulko·ve in borove .neprimerne 1Čiste sestoje, rpotreJbne- premene (str. 4. 

in 5.). 
Razmeroma visoka naklada (2000 izvodov), v kateri je ,k,nj~ica natisnjena, in v 

povzet:tku izražena težnja, da bi bila knj]ga »lahko ra.zumljiva«, nam ndkrivata, da je 
ra:~;rava verjetno namenjena ne le vi,še in srednje, ampa•k tudi niže strokO'V'no kvalifici
ra:nim ·Čitateljem, t. j. za uporaibo na.še gozdarske stroke na Siplošno, zata nas motijo 
pomanjklji,vosti, ·ki ponekod ,zapletajo izvajanja v tež-ko ra·z.umljivo o'Mi:ko. Zlasti pri 
nekaterih izratzih, ki so nenavadni ali pa t·uike, pogrešamo razlago oziroma soznačnice 

doma·Čega izvora (n. [pr. kuli!Ure, stamičevina, ekolo~ka amp!ituda, tklimaiks it.d.). Tudi 
tvoi1ba stavJwv je ponekod okorna, tako, ·da beseda ne teče gladko in ne izra:ža misli 
'dovolj jasno. Nekaterim pomanjikljivostim hi se dalo pra·v zla.b!ka itzogniti, če lbi ,bili v 
13: rpo;glavju poja,snjeni še ne-kateri ~zrazi, ·kot so n. pr. »polnilni sloj«, >>k1imaks« itd., 
ki tudi v pojasnilu v brošuri »Nega gozoda<< niso \Zajeti; .d.rugi rpojmi, ki so izraženi s 
tujkami, pa bi .se dali prav ta.ko natančno zajeti 'Z 'domačimi izrazi, me.dtem iko bi neko
li•ko s:knbnej\Sa jezikovna kore-ktura -mogla močno zholj;šati ne le pravilnost j,n mzurnlj,ivost 
stavkov, ampaJk bi besedilo očistila tudi pravopisnih in slovničnih napak. Skrbnejša tiskovna 
korektura· 'bi lahlo odpravi.Ja precej pomanjkljivo:sti, ali :pa v/Saj odstranila tisko·w1e na

pake in ukrotila tiskarskega škrata, ki je n. pr. celo preds.tavni·ka založbe >)Kmečka knjiga« 
pohrvatil. Ko &mo že Rri Vjpta~anjlll tiSika, moramo pr1pomniti, da urednik aii pa ti&karna 

ue bi smela ·uvrstiti nem\Škega povzetJca kot 12. po.glavje rned dvoje slovenSikih .poglavij, 
povrhu pa •Še .natisniti s črkami ena;ke debeline in tipe, .kot ostala rpo1glavja. Zato bo le 

'redko :kateri inO"zemski čitatelj sredi slovenskih poglavij našel nemško bese.clilo in ,ga pre
bral ter 1se seznanil z povzetkom. In končno ibi morala ti!>karna .mprodukciji primerno 
iz1branih dobrih sli1k, zlasti onih rz. lbrezrabim formatom, ,posvetiti maJ,o več !pOZOrnosti in 
uporabi ti <Za 111jih .bol j:ši papir.* 

V mzpravi 111ajderoo z ozirom na zna·caJ obravnavane snovi dabro upora•bljene stro-

1kov.ne izraze, s čimer je avtor ponovno prispeval k iZAbi.ri .prime<Inih in utrjev~mju že 

'uporabljanih stro1kovni·h izrazov. Tudi nekatera nova poimenovan ja ·SO posrečena, kot n . pr. 

* Knji;žici je tpri1oŽ"ena p·regle.du::ta karta glavnih namajal~šč ni<ŽinSlkih čistih smrekovih 
umetnih sestojev v Sloven.iji, :ki je iZaradi svoje nepopolnosti, kopice napak in je~zi!kovnih 
tea ,zemljepisnih nepravi,Lnosti Ma,vrn kartografski ~aček, :ki kvari sicer kvalitetno publi
kacijo. Če :primerjamo to karto s karto .go.zdni;h seroena·lisk:ih okolišev Slovenije ('ki je 
priložena 2. zvezkru StroJcovnih in znan1stvenilh del Go.tdars.ke.ga iniŠtituta Slovenije z •az
pravo ·dr. Maksa Wrabra: Gojenje .goz.dov rv h!!.-či genetike, Lj.ubljana 1950) in ki nosi 
·pripombo »hdelano v Geodetskem ·zavodu LRS ... Karto izdelal Posavec Josip«, \·id>tbo 
'da gre za pre,prosto .kopijo, ki jo je plagiato.r smelo podpisal s \S"Vojim imenom: D. Devic, 
doda'v.ši :še neresnično trditev, da je on »karto i,zddal«. Na·da,lje je na karti o,z,nače:no 
me,rilo z razmerjem 1 : 600.000, toda d·ejansko merilo .znaša okoli 1 : 860.000. Da ima karta, 
'ki je ibila o:bjavljena -sredi lamke.ga leta, še v.edno .že .zdavnaj od•pravljena krajevna imena, 
kot so n. fP·r. št. Peter, Manmbemg, Guštanj itd., 1bi ·se dalo opravičiti, češ Ja je bila še 
preje izdela.na, toda ni mogoče najti O!Pravičila za to, da je risar ,zaradi grolbega neznanja 
ali ·kailcšnih -drugih po:h.ud Gos,po 1sveto p re·krstil v Gos·po Neto, Og,rsko dnža·vo ozna·čil 
z napisom Ma.djarska, stepo prekopiral ,z veliko ,začetnico izraze: )>gnr.a«, }>jplani.na«, »hri
'bovje«, ».plamota«, »,gorice« it-d. Uvajanje novega na·ziva »Pi:v•ka P1anina« namesto »Javor
nik«., hribovij: .»Kr emenjak« in »Basali~~Če«, delitev v dva dela: Savinjske ALpe in Kam
niške Planine, vse to priča o slepem prerisovanju in pomanjkanju osnovnega geografskega 
znanj a. Tako mrcvarjenje krajevnih imen in maliče1ij.e slo•veuskega jezika zasluži ostro 
grajo, Gozda·rskemu inštitutu pa . nalaga dolžnost, da ~čim prej ua}de sposolbnega karto-
grafa. U r e d n i š t v o 
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»tre~bljenje vej<<, >~osamoz«, »detbdjatk«, »'ŠOp« itd. Zal 1>a tudi pri uvajanju novih in 
utrjevanju \Že Uiporabljanih i.zratzov tu in tam opaJzimo, .da se je wkopis na poti v ti·skarn<> 
noupravičeno izognil jozikovnemu hrusu. Pri uvaja,nju novega i.zra.za 41. pr. za sečnjo, s 
'katero opravljamo premeno gocz.da, .bi moral /biti avtor i7Jbi.rč.neJši in .dosle.de.n ter vrztrajati 
pri določenem izra·zu, potem iko se je zMlj o:dločil. Pisec namreč U!porahlja neka!ko do 
39. -strani ipTidevni~'ko dbliiko »prememben«, >>'preme:mheni« in celo »1preroem,bena« (poslednji 
obli'ki sta z ma·čajem in tpravili slovens:kega jezi,ka močno S<kregani), med 40 . . in 56. stranjo 
'naj.demo .za isti !Pojem i·zra;z »premenilni« (tki je :pravilen in (primeren, zato naj bi se avtor 
'zamj odločil in ga dosledno lliPOraJbljal), o.d 10. poglavja -dalje pa se avto.r .zopet vrača 
k nepravilni obliki (n. pr. >>premem'beni cilj«). Stro:kovno moč razprave slabi in jasnost 
misli zamegljuje rudi nedoslednost pri poimenO'Vanju dreve·snih v~t. ki pri nas ne sodijo 
ine.d glavne drevesne vrste; vhsih jim avtor pra·vi »pomame« (n. fr. na str. 32,, 69. in 
večkrat v 1priložooi ta•beli), ,drugič !Zopet >~postranske« ali »:St·ranske« ·drevesne vrste (n. pr. 
·na str. 45., 46., 50. in v taJbeli), ali ce1o »S{Premljajoče«. Kot nasprotje »glavnim« 'ali 
»osnovnim« ·drevesnim vrstam in z O'Zirom na njihovo vlo1go in pomen je !boljši izra;z »po
strellnske ·vr.ste«, zato raZ!pravi ni v fPrid, d.a se avtor ~a ta izraz ni odločil in ga dosledno 
upom'bljal. Tudi pri nazivih: ».predalpsko-dinarski« klimati.čni tip , kot ga avtor v 41. točki 
ponov·no iUipOra:blja in »~l~o ... di.narsko kliro.atično 1po:dročje« na koncu 437. tooke očividno 
·ne .gre za :po-menski odtenek, zato nqpotrebno irz:preminjanje prvotno j,zbranega IDa·ziva ško
'duje jasnosti raz,prave. 

Inštitut za ,go,z-d.no in lesno .go~podarstvo Slovenije, kateremu je 01perativa postavila 
za nalogo preučitev vp.rašanja premene neprimernih nihnskih smrekovih go21dov, je v 
polni meri zadostil pričakova·njlll in pr~pričani smo, ·da .z ohravnavanim pomembnim pri
spe~kom ni le uspešno načel teoretičnih razmotrivanj, ampaik hkrati tudi sprožil akcijo 
noposrednega uresničevanja aktualnega obravna·vanega problema. 

Avtor ,X.njižice je svojcčasno i·z.razil željo, .da .naj bi posebni predgovor ,knjižico pred
i>tavil čitatdjem in /Pova!bil na•še .goz.da:rje, .ki so »·dobre v<>'lje«, .naj ·dajo k ra.~ravi svoje 
pripombe, oprte morda na lastna zapažanja s strokovno utemeljitvijo, v namenu, da 
'i1){>opolnijo obravnavano ra2lpravo. Te svoje misli, ·ki so napisane s taJk·šnim . namenom, 
da torej sopopolnijoo in nadaljujejo začeto ·delo, .zakljarčujem z bes~dami ·švicarskega go
·z·darja A. Klurbha: »Vsak naj iz knji~ice ouporahi to, ka.r se mu ~di najbolj primerno, toda 
izogiba naj ·Se slepemu posnemanj:u«. Dodajam 'Pa še željo, <naj bi olbravnavana ra2JPrava 
vzvalovila v stmkovnih ·krogih ne le čim širšo dejavnost, oprto na ta na~a prva :navodila, 
aJmpak operativa in 'hkrati tudi naš inštitut naj še naprej .učinkovito shbita za iopopol
njevanje trdnih teoretSJkl:h zasnov in življenjsko utemeljenih napotil, ki nam jih razprava 

mr-di. · h11g. M. Brinar 

O POMENU FITOSOCIOLOGIJE V GOZDARSTVU 

V bližini Celovca deluje Koroški deželni institut za uporabno fitosociologijo, ki ga 
vodi prof. .dr. Erwin Aichinger, ter objavlja s·voje rp-ubli·kacije v •.zJborni;ku z naslovom 
»An·gewandte Pflanze.nsoziologie«. Pred ikra.tkim je izšel 2. rzve.zek lanskega letnika te 
publikacije 'Z nemško ~isano razpravo na,šega fitosociologa ·dr. Ma·ksa W ·ra:bra pod naslo
vom »0 teoretičnem in praktičnem pomenu fitosociologije v •gozdarstvu«. Prispevek je 
zlasti za gozdarje zelo pomemben in bo čitatelje B1a;šega glasila prav gotovo še poselbno 
zanimal, ker 1bodo v njem na~li v !Predelani o:bliki snov, ki jo je pisec julija meseca 1953 
podal v svojrh izvajanjih na l. j-ugoslovanskem biološkem kongresu ·V Za:grebu. Zato 
~bjavljaJmo v ,poVIzetku vsdbino te uspele in zanimive razprave. 

Avtor uvodoma iiJ;gotavlja, da fitosociologija preučuje in·ra.zlaga naravo kot nedeljiva 
celoto, ki sloni ·na ravnotežj.u prirodnih sil, in :Zato nudi izredne možnosti ,za uporabo 
v vseh gozdarskih IJ?anogah, ki preučujejo in izJcoriščajo rastlinski svet, najbolj pa v 
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d S., • · f'tocenoz ·kot osnovnih življenjski·h .zdr.užhj ki najočitneje goz arstvu. • preuccvallJ<llll 1 v· . • . • . v• . • v• • • • 

I · kom )leks ekoloških ·cJmtelJeV, vpbvaJOClh na rastlinsko .ztVlJenJe m na razo< c-vaJO ves ' l · · · . . . · . 
razvoj njihovih ·zdru~b, tpomaga fitoso•ctOlogiJa !&"ozdarstvu, na .ka.tero so .doslej tako 
teoretično kot prwkti:čno močno vpliva-le razne ~pekulativne ekonomsko-teh-ni·čne teorije,. 
odkri'vati vzroke nezadovoljive·ga stanja go;zdov, i.zog~bati se napačnih prijemov in iskati 
pravo pot do prirodnega ·gospo:darskega gozda, .ki :ho trajno dajal največje dono;:;e. Fito
sociologija podpira gozdarstvo posredno in neposredno v naslednjih delovnih pod-ročjih: 

l. Omo.go.čila je ploden razvoj ~tevilnim lbiolo·Šiko-ekolo·škim pomo•žnim 1p.anogam go
zdarstva, zlasti botaniki, fito.geagrafijj; ekolo.giji, pedologiji, m.Lkwbiolo.giji in genetiki ter 
ustvarila realno osnovo ·za biosociologijo kot sintezo vseh ·biološko-ekološ·kih ved. 

2. S p·reučevanjem rastlinskih iZdru.lib po floristič.no-ekoloških metodah je postavljena 
solidna osnova za klasifi:kacijo rasti!šč z ozirom na 11jihove trajne proizvQdne sposobnosti. 

3. Na osnov.i fitos.ociolo.š\kc raJZčleuitve go7;dnih tipov bo goj·itelj .goz·dov moge.l ,za
nesljivo preccniti, katere tipe je moči združevati v večje ekonoms'ke celote in kateri način 
je najbolj primeren za trajno :gospodarjc·nje ·,z njimi. 

4. S tem da nrukaZJuje sestavo prirodne .gozdne ·zodru.ž!be in iZibiro drevesnih vrst, daje 
fitosocio.logija najzanesljivej-ši mzved tpri premeni nezdravih, neprirodnih monokultur. 
Pra:v tako zelo koristno pomaga pri i21biri meliora:cij,sbh ·ukr~pov, potrebnih .za izboljšavo 
·degcneriranih •go~dov in .de:gradiranih z·emlji~č. · 

5. Omogoča pravilno. i!Zhiro ·dreves.nuh in grmo·vn:iJh wst za pogoz-dovanje goličav in 
opuščenih .kmetijs·kih zemljišč ter predvi•deva ustre·zne najkraj.•še sukcesije, ki bodo naj
hitreje .in najzanesliveje pripeljale do zaJključne vegetacijske stopnje takrat, 1kadar se 
le-ta ne more razviti v prvi raz.vo jni fazi. 

6. S posebnim uspehom UiporaJbljamo fitosociološko ra,ziskovalno smer pri gozdnih 
meliora·cijah v ero:zijsko a.ktivnih hudo·urni~kih področjih i'll na plazi-ščih, kj·er je .dinamika 
re.gresivnega rastlins.kega in talnega razvoja zelo aktivna in nevarna. Tu je odločilna 

pravilna i:zJbira rastlinskih vrst, s katerimi ho.čemo o.zeleni1ti in utrditi gihljiva zemljišča ,. 

Fitosociološcka ra:ziskavanja vegetacje lahko celo O•dkrijejo latentna žarišča ero·zije, kjer 
bi zaradi nepraviLnih ·ukrepov .la..hlko nastalo ruiŠJlno delovanje. 

7. RitosocioloŠ!ko preučevanje gMdnih 12ldml.lb svari -go·z.darje pred pretiranim in 
šablonskim ·uvajanjem tujih ·drevesni:h v.rst. Potrdhno je .ugotoviti, ali ·biolQJški in sociološki 
značaj tuji·h drevesnih vrst -ustreza bioloŠiko-socioloŠ:kemu ustroju naJših gO'z.dnih t~pov, 

nadalje, kakšen •bo njihov Vipliv IDa določene goz.dne zdmž;be in kaJko bodo vnešene vrste 
v njih u~evale. 

8 . .Sodo!bno urejanje .go.zdov ve-dno .bolj OipUiŠČa šablonsko razdelitev gozdov po geo
rnetrij,ski mreži in po vi•ditKih i1lkori~čanja ter se vedno .bolj naslanja na prir.odne g01zdne 
združ-be. Celo bonitiranje sestojev i·n go11dnih .rasti•šč vedno }bolj upošteva fitosociološko 
determinirane gozdne tipe. 

9. Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo .mora uporaJbljati fitosociolo1ške podatke 
glede i11vora in kvalitete semena in sadik kot tudi o vegetacijskih tipuh, kjer se bodo 
sadi.ke in seme uporrubili. Tudi pri izloča·nju semenSikih sestojev in pti razmejitvi seme
·narski·h okoli~ev je potrebno 'ddo fitosociolo.ga. 

10. T,udi varstvo :g011Jdov bo imelo od fitosociologije obilo koristi. Pri·rodni, .tipološko 
normalni go~dovi so 1biol01ško z.dravi in o.cLporni p·roti škodljivim vrplivom 'Žive in mrtve pri
rode. Preventivni ukrepi so uspešnej:ši in cenejši od represivnih. Utr.ditev omajanega in 
ra,ZJdrtcga ravnote-žja po pr.incipih gozdne tipologije je naj1primernej.ša os.nova za. dosego 
odpornosti gozda proti vsem kalamitetam. 

11. Tehuolo:šlka vrednost lesa j1e f-unkcija rbiol.oške kakovosti go:zdnega tipa, ki jo 
uravnava gozdnngojitvena tehnika, .prežeta s fitosociolookimi načeli. Zato bo tudi za 
izkoriš·čanje g.o,zdov zelo .koristno, če pri te.žnj_i za čim več dobrih gozdnih sor.tim.entov 
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tl!poštevamo izsledke fitosocioloških rlllziskovanj. Končno se morata tudi intenzivnost in 
način izkoriščanja go?dov prilagoditi p·riro.dnim gozdnim tipom. 

12. Gnzdars.ka znanstvena ra•zis..kovanja se mora}o opirati na -d()(bro determinirane 
gozdne tipe. lzlbira in izločevanje razis·kovalnih ploskev in raz~s:kovalnih objektov sploh 
se naslanja ·na .predhodno Hpološko ·razis·kovanje, prav tako tudi podrobnejša in kompleksna 
o·bravnava ()(bje-ktov. 

13. Reševanje teoretičnih problemov in praktičnih n;tlog gozdarske tipo.Jogije bo našlo 
naj·nspešnejši prilpomo.ček in. naj..zaneslivejšo osnovo v fitosociološkcm 1kartiranju vegetacije. 
Pribli~uje se čas, ko bo fitosociološ:ka karta go•zdnega podro·~ja brezpogojno potrebna 
in stvarna rpodla•ga za razumno gos-podarjenje 1z ,go.zdom. 

DOMAčE STROKOVNE REVIJE 

Na željo čitateljev uvrščamo v rubriko 1>Knji.ževnost« pregled važ
nejiih čltmkov iz gozdan;iv?J. in lesne indu.strije, ki jih objavljajo naša 
strokovna glasila. Na ~ t'a način bodo čitatelji začenši s tekočim letom od 
časa do časa seznarLieni s poda~ki o vseh pomembnejših prispevkih 
naših strokovnih listov. Uredništvo 

šUMARSK·I LIST - Z a g r e -b 

št. 1/2 - 1955: Lj. up č o A rs o v : Pozdravni govor na ·drugem kongresu zveze 
gozdarskih dru~ tev. D r. D u .š an K 1 ep a c : Frekvenca prehndnih ·dob. D r. in g. 
Pa v le F u ·kare .k : Dodatek k ·člank·u »Poljski jesen (Fraxinus an>gustifolia)«. I :Il g. 
Mi 1 an A n.d ro ic: O .nekih V•zrokih gradacije škodljivi,h insektov in va.žno.st njiho
ve•ga poznavanja 1Za varstvo go.z,dov. Dr. Bran. 1P ej o ski : O n~bh osnovnih fizika~no
kemijs:kih. .karakteristika,h smole vrst iPinus strobu.s in :Pinus peuce. 1 n g. Jo s i p Mar
č i t : Swdozems'ki iglavci na dalmatinskem krasu. In g. M i 1 an A ·n d r o i c : Po
skusno zatiranje pinijevega sprevod-noga !Prelca s tpatogenimi :bakterijami in vinusi. In g. 
O s k a r P i š :k o r i c : Po~vetovanje o ;pwblemahki dalmatins.kega gozdarstva. 1 n g. B. 
Ma rink o vic : Prispevek k poznavanju rastline Qpuntia fic.us indica. In .g. Ivan 
ž,.u kina : Fitocenološka ekstkurzija 1'ta po-dro.čje Like. [ n g. M. G 1 ava č : Nekoliko 
besed O· i~umiranju tise. 

št. 3/4 - 1955: D r. Jo s i •p Kiš !P ati c :· Poskusi ·zaščite .bu:kovih hlodov s pre
paratoma »Buchensc.hutz« in »Basiment«. In .g. Bran k o Bič n. ni c: Proi·zvodne sile in 
ostvaritcv cilja goz.dnega gospodarstva. In .g. D. Ra .dimi r : Pomen goj,euja sadnega 
drevja v gozdnem gospodarstvu na območju LR Hrvaške. In g. Jo sip Mar čic : 
Sredozemska makija na da.lmatinsJcem krasu. Z. Bra j •k o vic: Nova stiSikalnica :za 
vezanje sa·dilk. 

šUMARSTVO - B e o ,g r a .d 

št. 1/2 - 1955: Pr o f. Ante Oh {ll 1 jen : Klimato.loš!ko rajoniranje m problemi 
našega go·z.darstva. In g. 1M i 1 o van Gaj ic : O go.zdnih fitocenozah na pbninj Kotle
nik lfng. A 1 ij a Kara b asan o vic : Anatomski ustroj lesa in p·roizvo·dnja plošč 

od lesnih vlaken. In g. Dimitrij Ve 1 ič k o vic : Poškodbe po snegu v gozdovih 
na Goču. In g. J e r e m i j a Je v t i c : Vpliv .prepovedi paše na obnovo gozdov na 
območju Tare in njenih panog. In g. Mi: 1 an Dud ic: Selekcij a močno smolni1h borov. 
In g. Ne n.a d P ro •k o 'P 1 je vi t. : Gospodarski .sist001 ali sistem .planiranja v go~Zdar

stv~. In g. Ivan .S· o 1 ja '11 i k : O ,biolctških 'Ukrepih v borbi proti eroziji v porečju 
Timo.ka. I n g. O s k a r P iš k o r i t. : O IIle:katerih posebnostih na~ega mediteranskega 
O'bmočja. 
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St. 3/4 - 1955: In g. M i 1 o r a ,cl G l iš i t : Prdblem pogozdovanja požganic. I n g. 
Mi odra g Mar k o ;vi{:. : Go:bar je v LR Srbiji rwpet v p:rogra:daciji. 1 n g. Gaja 
B i 1 ic : O :rent<i:bilnosti :strojev ,za izvlačenje lesa. I 'n g. Mi 1 oš Ob ra do vic : Po
go:zdovanje aridnih ,zemljišč. In g. Mi 1 an Dud ic : Snovanje rzelo smolnih borovih 
sestojev. I ·n g. Dušan 1P en o : Nega:tlvni pojavi pri !po,goz-dovanju s triletnimi ·sadi
·kaani črnega lbora. l n.g. Mi 1 e.n a tP aji c: Upo~aha ,kemijskih sredstev v gozdarstvu. 
I n.g. Mi .ha j 1 o K rs ti c : Pro:b1emi in njrhove rešitve v ·drevesničars,ki praksi v ZDA. 
1 n.g. N _ena d Pr o k op 1 je vic : Gozdar&ka statistika in njena uporaJba. In g. V a-1 e 
V o uk : Avksini v .gocZdarstvu inženirja Afanasijeva. In. g. Sergij Gi 11 cu 1 j : Po
trdimo je op.us-titi gojenje javora Acer negudno .. 

NARODNI SUMAR - Sarajevo 

št. 1 - 1955: Pr of. V oj i -n G li š it. : O zimski tra:nspiraciji. 1 n g. Ni k ola 
E ic: Potreba in važnost .podmbnega merjenja rposekanega .drevja. 1 n~g. P ·e tr o u ije 
Zari t : Skoda, ki jo je v gozdarst-vu in lesni klustriji LR Bos-ne in Herce·gov.ine po
vzročila vojna. -D r. tP a v 1 e F u ~ a re k : Preprost in cenen kalilnik. 1 Jl g. Ljub o m i r 
V 1 a i s av 1 j ev it. : Stvarni izgledi za nadomestilo lesenih pragov. In g. K. F it ze : 
Iz ,življenja na·ših luibadarjev. In g. K o ifl ra ,d P in tari c - In g. Vit om ir S te
f a n o v i t : Pogled na gozdarske 'Probleme severne Francije. 

St. 2/3 - 1955: In 'g. M 11.1 sta f a D j u 1 ep a : l.ikoriUanje go~dov v lastni reziJI 
gozchlih uprav. I n.g, Jo v o- Ma ,rij an : Stir.i leta ·dela projektant-skega podjetja 
·»Sumaprojekt«. 1 n g. Ra gib K o 1 aJe 0 vic : Razmejitev .gozdnih in kmetijskih zem
lji>šč na hel'cegov·skem krasu. 1 n g. D ,uš an Ter 2 ič: Problematika industrijskega 
smolarenja v LR Bos-ni in Hercegov-ini. In g. Mu s ta f a Meh i t : V zase!boih gozdovih 
je potrflhno poenostaviti iz-dajanje lesa in izvaja-ti gojitvene ukrepe za povečanje pri
rastka. 

LES - L j 'u •b 1 j a n a 

St. 1 - 1955: Tine Ravni kar : .Problemi naše pohištvene in-dustrije. In g. 
Jože Leni 1:. : Ali je lesonitna plooča uporabna .za :runanje ohio-ge? Iv a ,n Dovžan : · 
Nekaj pomemJbnih strojoi1h naprav. • 

St. 2/3 - 1955: T i n e Ra v 111 ika r : !Pet let Tovame .pohištva Nova Gorica. Jo ž e 
B i tež n i 1k : O ,proizvodnosti dela in uspehi1h v Tovarni pohištva iNova Gorica. An ton 
Repič : Ogrevanje i11 prezra-čevanje dbratnih prostorov. Bori s Fe da t : Uporaba 
eloktdčnega uporovega .gretja !Za sušenje v -mizarstvu. Dani 1 o p ·U •C : o ,blazinjen ju 
pohištva. Mi r ·k o Lu k e -~ i č : O povr,šins:ki obKirelavi in te;hni.ki povr-šinske obdelave. 
Tine Ravni ·kar : ObiSJk -pri proizvo,d,nii'kih -pohiiŠtva v Angliji. 

Št. 4/5 - 195./i: 1 n g. Zd-ra v k o T .ut tk : Kaj .nas uči pomanJkanje lesa in kje so 
še viri industrijske surovine. In 1g. Loj Ile 2 um e ·r : Go.z.d in les. 1 n g. Ad o 1 f 
S vet liči ·Č: Lesno ~gospodarstv? v Sloveniji o·b desetletnici osvoboditve. In g. Franj o 
F 1 a c ih: Razvoj lesnega strojništva v Sloveniji in Jugoslaviji. Ivan Bor c : Proiz
vodnja 'lesne moke. 

DRUšTVENE VESTI 

LETNI OBRAC::UN šTIJDENTSKEGA GOZDARSKEGA DRUšTVA V LJUBLJANI 

Na ,četrtem rednem letnem 01bčnern zboru Stu.dentskega go.z.darskega d;uštva, ki se je 
v-ršil dne 6. aprila t. J .. je Lbil podan temeljit 1pre-gled .dela in uspehov v -Četrtem letu 
društvenega obstoja. Ohčnega mbora so se udeležili tudi predstav:niki profesorskega zJbora 
s tov. -dekanom na ·čelu ter predstavniki DIT. Iz poročil predsedoi:ka, tajni·ka in ·-blagaj-
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nika je >bilo razvidno enoletno društveno ·delovanje, .ki je v tem času upravičila in utrdilo 
svoj obstoj in :ŠiroJco razmahnilo \Svojo dejavnost iZ uspešnim reševanj·em nov~h vedno 
te·žjih nalo.g. :Postalo je nepQgrešljiv ·dru~beni .člen pri oblikovanju 1Študenta v dobrega 
gozd~rskoga strokovnja'ka. 

Osnovna oblika društvenega dela je bilo prireja,nje predavanj in ekskurzij. DobFo 
pripravljena in pestra predavanja, ki so ~zajela aktualne probleme iz prakse, so posredovali 
go~darski inženirji i;z operative, profesorji in aJbsolventi. V okviru dr·uHva s~o izve.dli 
tudi več ekskurzij. l1zredno skromna denarna ·sredstva, s katerimi razpola.ga .gozdarski 
oddeleJc na'še f~kultete, ne morejo v .zadostni meri povezati teoretični ·Študij s prakso. 
Zato je nav.dušenje ~tudentov .za društvene ekskurzije prav vel~ko. Najobsežnejša je bila 
eJksk·unzija na Rims-ki vrelec, z:družena 1Z otvoritvije_1koče pod Ur.šljo ,goro. Kočo je ohnovilo 
in opremila šGD ob ipO:dpori OLO i·n GG Slovenj Gradec in okoliških K,Z. Vsem pri
srčm.a zahvala! Kraj~e ehkurzij·e v okolico Ljubljane, ki niso zahtevale večjih <denarnih 
sredstev .in časa; so tudi 1bile ·zanimive in koristne. Društvo je sodelovalo tudi rpri orga
nizaciji o:beh bnskih ekslrnrzij aJbsolventov [>O Jugoslaviji. 

Tesna .povezanost društva s profesorji in ZSJ se je p01kazala tudi pri ongani:ziranju 
prail<se. Dr.uštvo je v tem pogledu povečalo svoj .delokrog preko meja ·domovine. Vz-po
stavilo je 1zve.zo s študenti •go21darstva oddaljene Svedske, Finske in drU'gih dežel in oskr
bela ·zamenjavo ~tudentov praktikantov. Na ,pra•kso v ino-zemstvo odhajajo predvsem 
absolventi in slušatelji zadnjega letnika, ·ki o'bvladajo potrebne tuje jezike. !Namen ta!C'šne 
prakse je .dviganje stwkovnega znanja, YlipOstavitev in krepiteV medse~bojnih zvez te-r 
spoznavanje tujih ·dežel .i-n razmer. Po opravljeni pr<llksi poročajo ,pratktikanti o svojem 
delu ·Članom .dr·ll'Štva in taJco posredujejo ;pridobljene ~ku:šnje ostalim tova·riLŠem. Društvo 
je prev.zelo v svoje roke tudi or,ganiz-acijo 01bvezne :počitniiike •pra:Jkse, ki je ·nadomestila 
prejšnjo ~emestralno. To ni ·bila lahka naloga, vendar jo je odhor v tesni povezanosti 
in 01b razuD:levanju operative z_adovoljivo reševal. 

Povezava z 01perativo poteka predvsem preko DIT, v ·Čigar plenumu imamo tudi svoje 
zastopnike. Zvezo ·z DIT smo hoteli učvrstiti s tem, da 1bi SGD vključili v DIT kot 
.posebno sekcijo. To 1bi dv~gnilo zanimanje članov našega društva za splošne goZtdarske 
:pn:Ybleme, rpos'lovanje na~ega .društva 'Pa hi se vsaj gospo·darsko precej ola~alo .• Po drugi 
strani pa !bi se ·1pojavilo tudi večje zanimanje DIT za !Študentovske proibleme. V tem 
letos nismo uspeli, tker to stremljenje ni :bilo v s.kladu s pravili J)IT,. iViklj,ub temu je 
bilo sodelovaJllje z DIT (prav ·us:pešno. Navezali smo tudi stike z Zbornico za 'kmetijstvo 
in •gozdarstvo LiRS i:n lnlštitutom 1za gozdno in lesno (gospodarstvo. Žal ni prišlo ·do tesnej
~ega sodelovanja. Povezava z operativo je pomembna predvsem pri izdelavi ·diplomskih .del 
in pri organizaciji počitniške. prakse. Stremimo 'Za tem, da bi tbile teme za ·diplomsJca .dela 
ilib-rrane tako, ·da hi lahko 51užile operativi istočasno pa 1bi imel diplomant od tega tudi 
materialno korist, saj hi ga operativa za ddo nagradila. Deloma smo pri tem že us.peli. 
želimo, da nam ,goz.dna rgoStpo·darst;va i•n go--zdne uprave posredujejo s vo je probleme in 
predloge. Naši ·diplomanti se jih 1bodo o.b pristank~u profesorjev z veseljem lotili. 

!Društveni odbor si j.e prizadeval vzpostaviti zvezo s študenti .gozdarstva iz ostalih 
repuhhk. Tes.ne odnose je navezal !predvsem s :študenti i-z Skop ja in Sarajeva, •ki so po 
zgle-du na·šega dli.uŠfva organizirali tudi svoje go·zdarske klube. 

Med uspehe .društva sodi tudi ·v zadnjem letu pri·dorbljen.i -dr.uštveni !prosto•, ki· je 
o.premljen s &kromnim mventarjem in s .knjižnico. Dr-uštvena knjižnica počasi raste z 
naJmpljeno i:n poiklonjeno literaturo. 

Na dbčnem ZJboru so bile končno postavljene tudi smernice za bodoče .delo. Sklenjeno 
je hilo, naj se posveti več skr.bi tovarišem iz nižjih letni,kov. Zanje naj bi! 'uvedli ciklus 
predavanj in prirejali krajše ekskurzije ,z namenom, -da se študenti že ta:koj y začetku 

.študija s,po.znajo z gozdarsko ·dejavnostjo. To nalogo ho.do opravili absolventi. Clani, ki 
se 1Špecialno zanimajo za posamezne panoge, naj se Vlključijo v sekcije, ,ki se . bodo lahko 
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povezale s sorodnimi onganizacijami na drugih fakultetah. To bo omogočilo medsebojno 
spoznavanje študentov raz·nih semestrov in tudi študentov raznih fakultet. .Poleg tega bo 
v.pliv:alo na poznej-šo specializacijo -študentov. Obstoja možnost za ustanovitev entomološke, 
fitocenološke, gra.dbene in drugih sekcij. 

V rednih razdo,bji.h naj se 1Hirejajo predavanja 'Št-udentov, profesorjev, doma.čih in 
tuji.h strokovnjakov. V skladlu z raz.položljivimi .denarnimi sredstvi naj se :prirejaj,o zlasti 
krajše eks:kur.zije. 

S vo jim članom bo odbor pos·redoval praktikantska mesta doma in v inozemstvu. 
Obdržal bo stare ·zveze in vz.po.stavil nove, predvsem z bližnjimi .dr:žavami ko.t so Svica, 
Nemčija, Avstrija in drugimi. Novi odbor :naj :pteVtzame poh.udo za organ1zacijo Zveze 
'klurbov in .druškv .št-udentov gozdarstva Jugoslavije. Ta zveza bi omogočila koordinacijo 
dela vseh študentov •go~darstva v državi. TaJko bi lahrko skupno reševali študijske pro
bleme, vprašanja inozemskih pra.ks, se spo,znavali med seboj, izmenjavali prakso itd. 

Naloga našega od'hora tudi je, da se čim tesneje pove·Že in ponovno prouči možnost 
vključitve šGD kot posebne sekcije v DIT. Vzdr.žuje naj stike z goz.dars1kim odsekam 
Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo in naj poi.šče primerne obli·ke sodelovanja z .gozdar
skim inštitutoun. Dobri povezavi s prakso fbi služila tudi udeležba naiših predstavnikov 
na strokovnih obkunzijah, 1ki jih prirejajo rwzna gozda·rska podjetja in ustanove. Zato 
naproša društvo :prireditelje, naj povaJbijo na ekskurzije tudi ka.!keg.a študenta, predstav
nika šGD. U:pamo, da to ·ne bo za ;priredite1jp. vel~ko .breme. Prav gotovo pa hi .bilo 
za ·dr.uštvo pomemibno, saj hi udele.ženci poročali članstvu o oks.kur.ziji. 

Poslovanje vsake.ga ·dru!i.tva je odvisno od denarnih sredstev, tako tudi na.še·ga. Dru
štvu, ,ki nima rednih dohod·kov, je v preteklem letu priskočila na pomoč Uprava za 
gozdarstvo LRS in financirala t.udi lanski absolventski eks'kurziji, GG in Uprava za 
gozdarstvo OLO v Slovenj Gradcu pa sta s svojimi prispevki omogočila ekskur.zijo na 
Ritns.ki vrelec. Zato ·Se jima, .ka'kor tudi vsem .dmgim, ki so dr·u.štvo denarno, materialno 
ali kako -drugače podprli, na ·tem mestu iskreno ·zahvaljujemo, in pričakujemo , da bomo 
tudi v ho·doče delež,ni ta~kišnega raZ>umevanja. 

Janko žig on 

~LI~ 3 STROKOVNI IZPITI 

Bliža se čas, .ko bo tre!ba polagati pred izpitno komisijo dbračun pridd.bljenega znanja 
za do·bo svojega dda na terenu. Zato mislim, .da bi bilo potrebno, da tudi Gozdarski 
vestnik v tem letu vc:čkrat spregovori v tem smislu. Zdi se mi potrebno, da lbi pri vzgoji 
logarjev, ·ki so pri reševanju gozdarskih v'Prašanj na podrolju vseh delovnih faz, navadno 
prepuščeni sami se.bi, posebno v letošnjem letu pred strokovnimi izpiti, DlT, 1katerega 
čla-ni smo tudi logarji, moralo ·posvečati ve!Č časa. JJri:čakoval sem, da se bodo morda že 
v pretekli zimi or.ganizirali 1kakšni seminarji, :kjer ,hi skupno predelava]i snov ~,:a izpite, 
pač uspešneje .kot bi jo vsak posameznik zas.e. Ker ·pa j.e s te strani v minuti zimi precej 
zamujenega, bi DIT pripoTočal, da bi se<laj, ko se približuje .čas, ko bo treba poseči 

v gozd s kladivom, pričdi skr~pinske ekskurzije po revirni·b .go.zdarstvih, ·kjer bo mogoče 
videti praktično delo pri odkazovanju na· terenu. Ker menim, da je odkazovanje za obstoj 
in razvoj gozda eno najvažnejših del v gozdarstvu, bi logarj.i pri pravilni organizaciji 
take ekskurzije ob sodelovanju strokovnjakov za o.d,lkazovanje veliko pridobili, z našim 
znanjem pa hkrati t,udi gozdarstvo. To bi :bilo potrebno zlasti zato, .ker i;ma skoro vsa•k 
svoje gledanje in pomisl·oke o odkazovanju in obenem mnogi_ izmed nas, •posebno mlajši le 
kratko prakso. 

Pri talošnih ekskurzijah pa ·bi lahko tudi predhodno ocenili znanje lo·gar jev in bi to 
olajšalo delo izpitni ·komisiji. T J 1 . ., ogar 
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LOKACIJA VZPOREDNIH PRODUKTIVNlli GOZDNIH 
TRANSPORTNIH žiL 

Dr. Alojzij Vadnal (Ljubljana) 

2-.-DO 

O .optimalni l~okadji g·otZdnih transpo-rtnih žiJ je v naši g.O\Z.darski literaturi 
razpravljaJ pr.of. ing. I'Vam Klemenčič zlasti v .sv·oji 1knjigi: »Optimalna .gus.toca 
šumsJcih ;pr-ometala«, ki je iz·šla leta 1939 v Sa,rajevu. Izhajaj-oč i,z cLoloč.eni;h pred
poiStaw.k .je avtor v tej knjigi s pomočjo elementarnih matematičnih metod rešil 
optirrnal!ni problem lo1kacije dveh 'V.Zipo,redruih pr~oduktivnih tra.nspor.tnih '~il naj.prej 
pr.i konstarnni .go·stoti ·transportirane lesne rna.se {str. 38, obra::zec 8), nato pa še 
pri gostoti, ki e.natkomerno pada proti vrhu gozda {str. 39, ohrazec 9). Leta 1954. 
je isti a·vtor v nekem cLos1ej ,š·e ne01bjavljenern rokoiP'ilsu podal aproksimativno 
rešitev ,p.whlema optimalne Jo1kacije za: tni in ,štiri vzporedne pro:duktivne .trans
por.t.ne žile. Na po bud.o prof. ing. Ivana Klemenčiča tSem se po,zanimal aa ta 
·optimalni prohlem ter sem. skušal ,po.iskati ustre~ne rešitve .lJUdi za primere, ki jih 
on ni pr.oučeval. Izhajajoč i,z istith predposta-vk podajam v nasie.dnjem splo-šno 
rešitev tega 'problema Oi>tima1ne loka_,cije .za poljubno š.tevi.lo V1ZpOrednih pm.duk
tivnih .transportnih ži·l in za gostoto transportirane Jesne m:i~Se, ki je p.oljubna 
funkcija lege. S 1tenrrrino•l<>·Š.kega 'Viidika som prevzel rg·01z-danske in ek.ooomske ,p.o.jme 
tako, .kakor jih up·orablja I. Klomenči~č v .sv·ojih publikacijah .ter jih tZa;to v na
slednjem ne o!Predelj<uje.m posebej. 

l. P.ostavHev problema 

Pr01blem optimalne lokacije v.zporedn~h .g.ozdnih žil bomo r·eševa1i i1zhajajo·č 
.11z naslednjih predpo,staVIk: 

l. Goz.d, J<i ima, ka_,kor se v.idi na sl. 1, ·O·bliko pravoko;tnika, ·leži na enako
an.er.no 'strmem pobočju tako, .da s.ta spodnji in .zg·o·rnji rob gooda osno.vuid pravo
.komilka. Sirino go"Z'da, Ici jo o.zna.čimo :s črko x, merim,o od tal pro:ti vrhu; dolžin<> 
goz-da O!Značimo z l; ker ne .igra 1pri on.a.šem ,problemu do.1žina gozda kake po'sebne 
vloge, bomo v nas.lodujem obravnavaH samo ooek pas gozda, ki ,poteka po· padnicah 
cd tal do vroha in ikatereg<;~. osnavnuca meri eno d·ol~inslw enoto. 

2. Go.sto.ta m .transpor.t.irane lesne mase v določeni točki T j1e funkci~a ra,z.dalje 
t te točke od spodnjega roba go-zda: 

m = m (t). (1) 

3. Pobočje je tako· .strmo, da se s,pravlja les .samo navzdDl do ·prve ~pr-oduk
-tivne trrunsporbne gozdne žile un sicer po pO'ti, ki stoji pravoikotno na ž·ilo. 

4. V :nCLs.lednjem bOlino obravnava~li samo spremenl~ive str·o,š.ke, ne pa stalnih 
strotŠkov. S,prememlj.ivi stroški S spravila lesa ,od nahajali.šča lesa do !prve tram
po.fltne žiJe .so ipremo sora<Z~merni koLičini transpofitirane:ga lesa M in dolž.ini trans
po-rtne .poti /J. Ker ne igra cena spravila pri našem problemu ka.ke po·sebne vlo.ge, 
la.hko vzamemo, da znašajo .s,premenljivi stroški 1m3 lesa na r.azda,lji 1m eno 
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denarno enoto; pri .talki poenostavitvi \SO spremenljivi stroški S s-pravila lesa enaki 
produktu količine transportiranega le.sa M in dolžine transportne poti p: 

S= M.p (2) 

5. Ob sp-o·dnjem robu •g.oz:.da in po .goz>du trasir.amo n Vizporednih pro.duktivnih 
transpontnih Žil; .rarzdalje toh ži,I IO·d spo~dnjega r:Oba g(}zda oznaoirno od SpOdaj 
navz.go·r zaporedoma takole: 

(3) 

pri tem je Xn = x širina go:zda t. j. razdalja zgornjega roba, po katerem pa m 
tras.irana transrportna ž'ila, od spodnjega gozdnega roba. 

J,zhajajo:Č iz naJVedenih predpostaVik bomo rešil.-F naslednj.i .optimalni pro·blem 
lokacije ka·srranih tra:nspo.r:tnih Žlil: K ak o mo. ram o tra sira ti n v z po
re ,dni h p ro du k 't 1i v nih ·t •r an sp o rt n ,i h go z dni h ž i L o zi r om a, 
k a k š n e m o r a j' ·O h i t 1i u a z d a 1 j e ( 3), d a b o d ·o s p r e m en 1 j i v i 
str·oški spravi 1la lesa najmanjši? 

2. Lokacija transportnih žil pri konstantni gostoti 

Obravn.avajmo najprej . pr-imer, ko je gost·o·ta trans:po·r.tirane lesne mase po 
celem gozdu konstantna. Ne da bi s tem naše razmotrivanje kakotkoli omejili, 
lahko VIZamemo, da je gostota transpo-r·birane lesne mase povsod v gozdu !Gon.
sta:ntno ena;ka l: 

m(t) = 1 (4) 

lzračunajmo naj1prej spremenljive transportne stroške si lesne mase, ki se 
nahaja na eno dolžinsko enot·o šir{)kem ver.tikalnem go<Z·dnem pasu med ži•lo -"i in 
žilo x.i + 1 in ki j.o :transp.oPtiramo d·o žile xi· V ta namen izraounajmo naj.prej 
spremeni j ive tr,ansport-ne stroške dsi transpnrtirane lesne ina se na infini tezimalno 
majhnem odseku od t do t + dt ustreznega goz.ctnega pasu do 1transpor-tne žile Xii 

ti str-o-ški LZnašaj.o 1p{) obrazcu {2), ako upoštevamo, da je g·ostota transportirane 
lesne mase enaJka 1 Jn ·da je •širina .pa:su enaka 1: 

U$tre.zne s.pra v.ilne stroš.ke Si izračunamo z integriran jem: 

;(i +- 1 

s1 ~ J (t-x1)dt~ ~ (x1+ 1-x1)2 

xi 

(5) 

Ker v;za:memo lahko v tem obrazcu ~a.poredoma i = 1, 2, 3, ... n- 1, velja ta 
'()hr.azec za ·ra-čunanje spremenLj~v.ih .transportnih stro-š~ov na vseh pa.sov.ih med 
·dvema transportnima ž.ilama. 

Skupne spravilne .stro,š.ke S za ves vertikalni gozdni pas izrab.mamo tako, 
da .seštej emo vse .spravil ne stro9ke si rtransportirane lesne rna.se med dvema žilama: 

i=n-1 
S = :L (xi+ 1 - xi)2 (6) 

l=O 
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S lem sino izrazili skuppe s.prav.ilne 'S~ro·ške kot fun;kcjjo n - 1 ue.odvisniJ1 
spremenljivk x 1, x2, ... , Xn-1• V skladu z našim pr-oblemom mora-mo izračunati 
ti-ste vrednosti za :te spremenlji-vke, za katere ima funkcija {6) minimum. Ker 
imamo v tem primeru očivi~dno -o:pravtiti .z minimalnim 1,1e pa . ?: mqks·imalnim pro
blemom, ni po,trebno .upoštevati zadostnih pogojev za minimum funkciJe in je 
d-ovolj, Če Up,01Števamo samo potrebne pog-oje; po teh pogojih pa ima funkcija (6) 
minritffiurn .za ti·ste vrednosti neo.dv1isnih spremenljivk, za katere so parciaJlni odvadi 
funkcije (6) na vsako neodvisno Sipremenljivko- enaki O. 

·x.Jt 1 1 

' 1 

x~~·~ t+d\~~77~ T 

n~· 
1 : : 

' :t~· -t<J j 1 

1 

Slika: 1. 

--------~ 

......... .. .... ... =-==-==1 
' 1 

1 

· · ·· · ·· ···· ·· · · ···~ 

·· · · ···· · · · · · ·· · ·~ 

··········· ··· ······=-==-==1 
... .... ........... ~ 

Ker .nastopa neo.dvisna s·premenljivka Xi v vsoti (6) v dveh suma-ndih, je par
cia.Jni odvod funkcije {6) na neo:dvisno spr_omenljivko Xi: 

i = 1, 2, ... , n - 1. 

Ako .izenačimo te :paraialne odv.ode z O, dobim-o· na-~lednji si stem n- 1 linear~ih 
enačb ,z n- 1 neznankami XJ, xz, .. . , Xn-1: 

i = 1, ·2, ... , n - 1, (7) 

ki je :pri danih pogojih vedno rešl·j·iv. Do iskane r ešitve .pro-blema pa ·lahko pri1demo, 
ne da ·bi .direktno reševali ;sastem ena·črb (7) ~takole: Enačbe (7) ~preured·imo v o-bliko: 

(8) 

po ·tateri je vredno!St Xi aritmetična sredina obeh sosednjih vredn-os-ti Xi-l in 
xi+ 1; 'to pa pomeni, da se vs,aka hansp:olf.tna žila nahaja na:tančno v s-redini Dled 
obema sose-dnjima žila-ma: razdalje med zaporednirni žilami so torej enake. Pri 
kons1tanrtni g-ostoti :transpor-hrane lesne mase smo to-rej dobili naslednji rezultat: 
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p r .i ·d 0 l o č e n .i h ·p r e-d .p o IS t a v k a h, p r i tk .o n s t a n •t ni g ,o, s ,t o t i 
t r a n s p o r t i r a n e m a .s e i n p r i n p r o d u k il: i v n i h It r a n s p o r .t n i h 
.ž .i 1 ah s o spremen 1 j ivi str o· š· k li s :pra vi 1 a najmanj š i; če s o 
ž.ile ekvidistan•tne; v tem pr,imeru je to-rej: 

x 2x ix (n- 1) x 
XO = 0, Xl = n' X2 = n' . • • ' Xi= n' . · .. , Xn- 1 = n (9) 

3. Sp}Q"Šna rešitev problema 

V naslednjem ,bomo rešili .splošnejši prolblem lokacije tramspor•tnih žil, ko je 
gostota transporti rane · lesne mase 'Poljubna funkc1ja razdalje nahaj•ali~ča .lesa 
od S[>Odnjoga roba gozda: 

m = m{t); (10) 

o ,tej funkciji zahtevamo samo to,·da ,je dovolj regularna in da s:o zanjo uporabne 
vse .potrebne metO'de in.fjnitezimalneg.a računa. 

Izračunajmo analogno ka-kor prej najprej spremenljive transp-ortne stmške 
dsi tr.ans:Port:irane lesne mase na infiniteziunalno m~jhnem -odseku od t do t + dt 
ustr·eznega vertitkalnega .go:zdnega !Pasu do transportne ržile xi; .ti stro·ški znašaje 
po obrazcu (2), ako upoštevamo, d.a je širina vertikalnega pasu enaka 1: 

dsi = 77t(t) (t -· x .I) dt. 

Z integrhanjem izračunamo nato ·spremenljive sprav.ilne ·stroš-ke si do žile Xi tjste 
lesne ma·se, ki .se nahaja .na ustreznem, eno d-olžinsko enoto ši-rokem verti:kalnem 
:gozdnem .pasu med transportn1ma žilama xi in xi + 1 ~ 

-. 

Alko iz-razimo: 

m 

xi+I 

,s1 ~ J m (1) (1- x1) dl. 

x, 

f m (t) df = f (t) oz·iroma 

f f (!) dt = F (t) 

df (t) = m (t) 
dt 

d2 F (t) = m (t) 
df2 1 

(11) 

(12) 

(13) 

'tedaj lahko ctransf.orrruiramo .docročenemu int.egralu {11) us.trezni nedolo-čeni integral 
po meto-di delnega integriranja takole: 

f m (t) (t- x1) dt = t f m (t) dt - J f (1) dt- x1 f m (t) dl= (t- x1) f (t)- F (t). 

Ako vstavimo v tako transformirani nedoločeni integral spodnjo mejo Xi in zgornjo 
mejo Xi+J, •tedaj dohimo vrednos·t dol,očenega integrala (11): 

(i = l, 2, ... , n--' 1) 

Skupne spremenljive S!pravilne stroške S za cel vertjkalni gozdni pas izraču
namo tako, da seštejemo- vse sprav.ilne .strDške si lesne mase med dvema transport
nima žilama. 

(14) 
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Skupni ;sprcmenlj~vi rst-r.o.ški S sprawila so t·orej a.nal·ogno ka~o..r pr-ej funJ.<cija n-t 
neodvisnih .spromerilj.ivk XJ, x2, .. . , Xn.J, njen minimum pa i1zra·Čuna.mo s :pomočjo 
nj_enih p.arciairuh odvo1dov na v,se te neodvisne spremenljivke. Ker nas·topa neod
visna s.premenljiv.ka Xi samo v dveh ·Členih v.sote ( 14), dobimo upoštev.aJjoč ( 12) in 
(13) rparaialni odvod v.sote S na neodvisno spremenl-jiv·ko Xi: 

8S 
&X:'= (xi- xi_ 1) m (x1) + f {xi)- f (x1 + 1). 

l 

Ak'O ilzenačimo rte pa~rdalne ·odvo.de .z O, .dobi..mo nasledn~.i sistem n-1 enačb z n-1 
neznankami XJ, x2, .. . , Xn-1: 

(15) 

ki ima pni danih .pogx>jih vedno reš.i,tev. 
Pri !P-r-aktičnem razreševanju tega sistema enačb imamo euaobo (15) za rekur

zij,sko f.ormulo, po kateri lahko· li:zraz·imo vsak-o vrednost Xi + 1 15 predho,drnima 
dvema vredno.stima X i in Xi-1· V primeru po,J jubne g·ostote transportirane lesne 
.mase smo •torej .dobili nas1ednjii rezultat: 

P·1r :i do·ločen·ih p .re ·d ·postavikah jn pri n ,produkti;yn ·ih 
t ··ransp .o rtnih žilah s ·o .s .premenljiv.i stroški sprav-ila naj 
manj ·ši, če us .trezaj,o vredn lo:sti {3) rekurzijs:ki formuli (15), 
p r i č e m e r j e f u n k c i j a m( t) 1g o· s t o t a :t r a n .s p o r ·t i r a n .e .I e s n e 
m a ,s e i n f u n k c ,-j j a f ( t) n j e 'n n e d o 1 o č e n i i n t e .g r a 1 ·z ,i n t e g r a .. 
cij<Sko ·'ki-ons ,tant ro O. 

Rezultat, ki smo ·ga dobil1 prvotno pri razmohiv anju v primeru kons,ta.ntne 
gostote, se .popoLnoma s:kilada .s pravkar 1d,obljenim splošnim rezultatom. V pri.
,meru konstantne ~ostorte, ki je .le nek poseben ·in najbolj eno.stavon primer, je: 

m(t) = c in f(t) = et 

rekui'Izij·ska fornnula .pa ama obliko: 

ki se povsem sklada :z obr~cem r(7). 

4. Lckaciia transportnih žil pri enakomerno .padajoči gosto·ti 

Kot apHkacijo rek-unzi1js:ke feo rmule {15) bomo obravnavali v naslednjem še 
pr.imer, ~ko 'go.stota transportirane mase rpada enakomerno ·od dna, kjer :zna.ša g, do 
vrha g.oz.da, ~kjer znaša O. V .tem primeru .j.e : 

g 
m (t} = --;- (x - /) in 

/? 
f(t) = - 2x (x - 1)2• 

Ako vs.tav,imo v rekUI'Izijslw fo-rmulo (15) i = n-1, .tedaj d·o,bim-o ena·Čbo: 

ki nam omogoča iiZI.fa\Ziti v:iš,i.no Xn-1 z Xn-2: 

1.x+2.xn-Z 
xn -1 == 

3 

(16) 

(l7) 

v ohliki takega ulomka, v katerem je imenovalec vsota obeh koefi.cientov v števcu. 

197 



Za zaporedni višini xi in Xi-1 je mogoče dokazati naslednji itzrek: 
Ce je mogoče izraziti x ; z Xi-1 v obliki ulo.mka: 

ax:+b:x:i-1 
X'·= ' 
• 

1 a + b 

v tkaterem je -imenovalec tudi vsota koeficientarv obeh števčevih členov. 
i,zraz:iti Xi- 1 z M~ ·i - 2 analogno v o:bliki ulomka: 

[(a + b) 2 - b~] x + 2(a + b) 2 xi - ,z, 
- Xi -1 = 3 ( a + b )2- b2 - ' 

v katerem je imenovalec tudi vsota koeficientov obeh &tevčevih členov. 

(18) 

(1 9) 

I.zrek -doka-žomo tako, da vs-tavimo •v rekurzijsko formuLo ( 15) funkciji ( 1 ?) 
m ako v:zamemo v formuLi i - 1 namesto i: 

Ker je zaradi pogo,ja (18): 
· ax + bxi-1 b· 

X- Xj =X --a-+b ___ = a+· b- (x- Xi-1), 

dobim:o iz prejšnje enačbe p.o ustreznem kraj-š·anju obrazec (19), ki ga je bilo 
troha dokazat-i. 

Izhajajoč i.z obra!zca (18) in 1pon-ovno uporabljajoč obrazec (19), dobimo za 
višine Xi od zgoraj naVlzdol naslednje enačbe: 

Xn =X, 

1. X+ 2 Xn-2 
Xn-1 = ----3---·- , 

5 X+ 18 Xn-3 
:Xn - 2 = --2-

3
----, 

Xn-3 = 
205 X+ 1058 X 11 -4 

1 263 

Xn-4 = 
4 7 5 805 x + 3 190 338 X 11 - 5 

3. 666 . 143 

X 0 =O. 

Pri tras.iranju dveh transpo·rtnih ž:i,l je n = 2, x.o = O, x2 =x; v tem primeru 
upoštevamo samo .prvi dve enačbi .ter .dobimo: 

1 
x 0 =O, X; =~x; x2 =x. 

Pri trasiranju treh trans-p,or.tnih žil je n = 3, x 0 = O, X3 =x; v tem primeru 
upoštevamo samo prve tri. enačbe ter dobimo: 

5 11 
X 0 = O, XJ = 23 x, Xz = 23 x, x3 = x. 
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--- -
Pri trasiranju štirih traaspot,tncih žiJ je n = 4, x 0 = O, x4 = x; v tem pnmeru 

upoštevamo samo prve cštiri enačbe )ter d.ohimo: 

X 0 =O, 

205 
X1 =---X= <"J 0,16 X, 

1263 

9885 
X<> = - ·- - X = "' 0,34 X, 
~ 23. 1263 

48 819 
X3 = X = ~ 0,56 X, 

3 . 23. 126.3 

Shka 2. ka·že, kako morajco biti .trasirane transportne žile v ,pnimedh, če je 
n = 3 in n = 4. Na obeh slikah se nGlizorno vidi, kako priteguje. večja gcoSitota 
trans:po-r.tirane lesne matSe han..s;portne žile .proti sebi: tam, kjer je gostota lesne 
mase večja, tam so transpor·tne žile .gostej.še in obratno. 

Ako vzamemo, da g;aSJtota trausportirane lesne mase ui lmearna ampak kaka 
bo.lj lw·mplicirana funkcija višine, ted<l!j prid·emo prav kmalu do zelo iZamudnih 
težav pri numeričnem -računanju, ker nas rekurzij-ska formula (15) kaj kmalu 
privede do numeričnega razreševanja nelinearnih enačb. V rt:a:kih primer,ih je mar
s1kdaj priJpravnejše, če si pomagamo s a~proiksimativnimi metodami, kakršne je n. pr. 
upci.rahil I. Kleanenč.-ič pri pr·ojektiranju treh in štirrih tre.IW.pofltnrih žil. 

t 

1 

.·.~ 3 

x ~------------------------, x 

x 

x 2 

x 1 

o 
n=3 n=4 

Slika: 2. 

La localisation des voies economiques paralleles dans les transports forestiers 

(Resume) 

L'article est consacre a la question de savoir comment tracer les voies economiques 
paraHeles pour r6duire au min:imum les frais va-riables des moye.ns de transport. L'artic1e 
part des prcmisses suivantes: 1° La foret est un rectangle a indinaison homogene; le cote 
superieur est le sommet et le cOte ,iJnferieur la tbase de la fo.ret. 2°. La densite de la masse 
du hois trac."lsporte eS't 1la f,onotion de J'altitude c1u point en question. 3° La foret est assez 
ioclinee pour que la masse transportee descende par gravitation. 4° Les frais variables des 
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moycns dc transport sont p.roportionnels a la masse transportee et a la longueur de la. 
voie. 5o A Ja Iisiere inferieur .de la foret oet •dans ·SOO. interi.eur, .un ne>m1bre a.nb.iira.ire n de 
voi.es IParalleles est trac.e. 

La 'bibiiographie (I. Klemenčič) co.nnait la solution du probleme ·de .deux voies de 
transpoot pour le cas de densite c.onstante ·de la masse de bois et pour celui oil la <l.ensite 
est une fooction- lineaire de l'a.ltitude. Pour ce dernier ca:S, le iProhleme est aproximative
ment resolu egalement .pour tl'ois ou quatr.e voies. 

L'arlicle ·donne la ,solution .generale de ce pro~bleme pour un nomhre illimi.te .de voies 
et pour Je cas oil la densite de la m~sse trans.portee est une fonction arbit.raire .de l'altitude. 
Cette sol·ution est resumee dans le theoreme suivant: 

Les premisses <::~t le nomhre n de voies de transport etant ·cl011nes, les frais variaMes du 
mo yen de transport sont au minimwn si les lhauteurs x0 , x

1 
, .... Xn-

1 
des Noies tracees son:t 

CODJfornnes a la formule ·de recurrence (15), la f(}nction m(t) etant la donsite de la mas-se 
transP'nrtee et la fo.ndi·on f(t) son int6g:rale indefinie a co.nstante .d'i.nt6gra..tion :zero. 

PROBLEMATIKA GOZDNEGA .DELAVSTVA 
Ing·. Vladislav B e 1 tram (Ljubljana)* 

Vprašanje delovne sile v go;zdarstvu 

Gozdna .de1a potokaj.o večin-oma v .podr1o:čjih, :kJi 510 o.dlcLaljena .od naselij. 
S premeščanjem :sečnje lesa 1in gozdnO'k.ultur.nih del .se .delo.Vlišča, IZa vsako delovno 
skup1no ·tudi po večkrat na leto menj1aJj·o·, r.aa;en tega pa .so med seboj nav<l!dno 
.rudi precej i():dda,lJnna. EkJSpLo:atacija go·zdov in druga .dela rv ,g,o·~du zahtevajo, 
·da jih rdelavci .delno o1pravljajo kleče na vlažnih tleh. 

Delavci i~birajo sv·oja hival:i,šča navadno !pO možnosti ab i.zvinkih pitne vode. 
Nj.ihove koče .s-o neredko ,zelo .orddaljene ·Otd :deliovnih rn·e.St ter 1s:o .delavci zato 
močno .j.zpo.stavlje.ni naglim vremenskim .spremembam .. še preden UJtegnej-o priti 
do primernega zavetišča, jih ·lahko .de:ž .do kože rpremoči in si obleko ter pedlo 
s-rušijo kar na telesu. V zimSike.m času gazijo po cele dneve sneg, mokri do kolen. 
Njihovo ,ko.silo je s.kor.3lj v.ed.no hla.dno-; večerjo in zajtrk ISi morajo rpnipra,VJljati 
sami; hrana je včasi·h :slabo kuhana, kar ima za posledic.o oholelo,s·t preba-vnih 
·organov. 

l1z biltena Sveta za ,z;dra'VstviO in s:ocialno politiko OLO Kr.aJ.Ilj ·za I. .p-olletje 
1954 je :razvidno, .da jih je ·o·d ·vseh 48.6 zaposlenih gozdnih delavcev zbo]elo 290 
(59,7 %). To je v ~rimerjavi z (}stalimi gospodarskimi panogami v okraju {kmetij
stvom, le.sno indlllS-trijio·, •industr.ijo grCLd·benega materi.ala, ·tekstilno industrij-o in 
.graJdbenitštvo.m) daleč nasjiVIi·Š!j1 01dsto.tek. Na boLnega go:z;dnega dela!Vca je odpadlo 
·povprečno 28,4 izgubljenih dni in .sku[pnO 8512 izgubljenih .dnin, •.kar tpom·eni ll% 
vse:g:a rarzpol.o.ž,ljiv-ega .časa. V istem ohdobju .so kme.tij.sk·i delavci izgubili le 2% 
raZlJ)oLo·ždjive.ga ·de1cwnega ča~sa. 

Od vseh 307 rdelovnih dni v .Jetu 1954 je hilo 117 ·dni 1z obiLnimi padarvinami 
ter komaj l 90 za delo. primernih. Toda •tudi v teh 190 dneh je hi1o 27 dni z manj
šimi p.aJdavinarni {dežj.em) in 17 .dni z mo-čnim vetrom, ko je podiranje drevja 
neug..o.dno in ·nevarno. Ker zagotavlja tarifni pravilnik g.ozdnemu delarvcu zarad~ 

"' Na splošno želj'O objavljamo ·refera1 s plenuma Zveze gozda-rskih društev FLRJ 
v Ljubljani, dne 9. jun. 1955. 

Uredništvo 
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sla;bega vreJmena ,delno pJ,ači1o 1Sa•mo 1Za 48 :i,zgubljenih ur mesečno, ki se mu 
p.J.ačajo iz r ežije, je raiZl!lmlJivo, .da je IPiiis.~ljen ,ddati tudi ob JS1abem ·vremen'l..l. 

Razen !tega ·zahtevajo nekatera ;g·o~dn:a ·dela za oprav.lj.anje rno.kra 1tla, kar 
pomeDJi, ,da, :se mo.rajo ,izva jati ·tuldi v ·Ča&u raJhlega dežja 1in 1sne:ga. 'Iialko je na 
prinner 1S .s,prav.iLom lesa po tleh. V;se to: v največji meri ,iJzpo.stavlJa •g.oJZdnega 
deibawca nevarnosti obo.Jonj. 

Za.pa"di -težklih žirv1j.enjsk~h ,po.gojev g-ozdnih :dela'Vcev nastopa čeda.lje bolj 
mo.čno poma.!llljtk:.aa'llje ddorvne Stitle, ;predv:sem v planinskih !krajih, .kjer mo·ra bi·ti 
del.<we.c Š·e 1posebno ~~po.soben, utrjen in :spreten. Tudi nevarnost 1za življenje in 
zdravje ter splo·šni ,živ,JjenjSI.ki p Qlgoji so tukaj težji kot v ni•Ž·inah. Tudi dostop 
.do <lel-ovi,šča in prinaš.amje Žiivil in drugih rpotrebščin sta v go:rah mnogo težja 
ko1t ·v ·d·oLinah. Delav,oi ž.i.v.e 1o·Čeno· o:d :sv.ojrih družin, k1ar tudi podraži njihovo 
vzdrževanje. Prav ·tako je s •tem mo·Čil!O priz:aJdoto tu:di nj:.ihovo kulturn o· .živ.ljelllje. 

Z razvijajo.čo -se industrializadjo :Se mladina v·s·e bolj vključuje v :delo v t-o
varnah in oh:rtnih .dcla:vnicah, kj·er SQ žllvljenj&ki p ·ogoj'i udobnej.ši, boJjiŠi ·in kjer 
lahko naj1de dobre ~pogKllje .za sVio•je kulrurnJo :itzž.iv~janj• e. Kako se m ladina odteguje 
g01zdnemu delu, na;jbolje dokaz·mje 1staro;stna -razpredelnica .sestaiVa .gozdnih ddaJv-
cev prj go·zdilli uprav-i J ezer.sko (Kranj): · 

.do 20 let stanosti 
od 21 do 30 let .sta:ro.sti 
o.d 31 ·d·o 40 let .staro;sti 
od 41 do 50 let star·omi 
od 51 ,do 60 lot 1star.o.sti 
na·d 60 let s.taro.sti 

2% 1za,po.sknih delaN cev 
13% tzil1PD!Slenih ·ddavcev 
16% ·z,~p.p;slenih ddav.cw 
4 1 % z a,p o si eillih ·delavcev 
25% zaposlenih delavcev 
3% ,zapo!S'lenih ddaJvcev 

R<ii2!Pred!elnica .razlo•Čno 1k:a:že, ,da je sko•raj 30% del.avcev n~po.sredno pred 
upokojitv1ijo, ·.dotoka mla.dih ·delavcev pa ni! 

Vsa .gozdna dela .s:o ipO večini težj.ega f.i,zič-nega značaja . Delo v g·o·:udu Je 
slooraj >POIVISO·d .zvezano :Z .izredno td.kim telesn1im naporom, ki ga .:umon~ljo le 
zdrarvi in močni ,delavci, k.aterih .delovni .učinek je nepnimer.no večji ko,t p·ri •stadh, 
sl<l!bših in ~zčrpanih .delavcih. Ta r.azL~lm ;z,na:ša neredko tudi 50 in več odstotkov. 

V smislu .splošno veljajo,čih 1predpj.sov so .delavtSke plače o:drejene s postav.kami 
v tar:ifnem pravilniku, ki :so dolo·čene ·z ·zveznimi .družbenimi pbill!i. V elja.vni 
predpis·i ·določajo O'bra.čunski .skl.a"d tpla·Č .za nekV!alificame delarv.ce v višini 
6000 tdin, .za polkvaJH,iciTa:ne 88.00 ·di.n in ~a ,.kJvalifioi-rane 12.000 .dinafijev meseč
ne!g,a zaslužka. 

Predpis velja ,z.a v;sa p,odjetja vs.eh ·go1s.podar1skih panog ter ne upošteva razlik 
v tehno1o;Šk·em .procesu niti v 'tele~snem i:zč·rpav3Jnju del•avcev razliJč.flli:h proi,zvod.nih 
pano1g. Zato je ra;zl!mlljivo, :da iščoJo ·de1arvci zaposlitev ~edvsern tam, kjer ·SO 

;pogojii •Za ideJlo lažj·i li..n oolj ši. To !Se naj,bolj ika~že y gozdarstw, ~amor je doto·k 
delavstva •mmi.maden. 

Značilno ·za ·deLo. v KOz·du je: 
l. ,delo poteka skoilti v:se leto na pro1s.tem, 
2. ipfi težkJem delu v go·zdu sta ·prehrana in hi.va.1i5-če često neprimerna, 
3. 1tdki te.Iesnit napnri a:manj šuj.ej10· .delavČ·evo sposojbnost ,za deLo, zaradi 

česar .IlJaiStopa 1pri nj.ih i;zčr;pano.s.t .pre~j kot !Pri več~ni dr.ug.ih dejavnosti. 
Do leta 1952 je imel g'IO.zni delarvec pravico do živils-ke nakaz.nice Rž ter je 

bil .izenačen z rudarjem. Vredno1s1: RZ karte, preračunana po uredbi o zam,enjavi 
~.ivi.lskih nakaznic, j e ·znašala 2360 dinarjev, za naka~nico R1 (kateg.o,rija tež;kega 
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dela) pa 1370 .dinarjev. Ra,z~ika 990 din.,a,rjev je šla v kods; !5"o~d.~emu delavcu. Ta 
razlika pa je po .·.~zidu pred?1so"~ ~ o bra·cu;nskem skla~u J?lac .1zgu.mla .. 

Težki po,g;oJI, v ka•ter.rh ziVl 1gozdm delavec, tma1]0 za posledJco, ·da dotok 
m,l.aJdi.h kaJdrov usiha, ter da se bomo znašli - če se razmere z ustre.zajoč~mi 
wkrf1P'i kma.lu ne uredij·o - v najknajšem ·Ča:su v tež.ki. zagati, ker ne bo več gorzd
nega delavstva. Težave, ici so že .danes o-bčutne v goratih krajih Slovenije, se 
bodo kma1u pojavile tudi v raV1Ilinskih okoliših. Enak pojav ho prej aJJi slej zajel 
tudi ,os.ta1e na•še ljudske republike. Isti pojav so že d(Uvno S"poznali tudi v os.talih 
ilind. us tr ij Sik o r a,zvit ih dr ž.a vah. Do. j eLi \S o ga pra v oča·sn o~ · &n pra v.iJno .ter reš ili 
vpraš.anje rgozdnega ~delavstva v njegovo kor.isrt in zadovo·ljstvo, Jc<l!kor tudi v ko
rist go.z.dar,stva in celotnega gos:podar.st,va. (Iz poročila Kranjske sekcije DIT.) 

Strok"!)vna izobrazba gozdnih delavcev v gospodarsko naprednih državah 

O'b reševanju problematike našega goz.dnega delavstva, je potrebno .s1po·znati 
pot p:o katePi s,o naš-l1i rdi:tev v gospodarsko in industriJsko razvlA:ih državah 
Evrope, ter oceniti uspehe, ki s·o jih pri ,tem do-segli. Omejili se borno na države, 
v kaote1·ih so naši go"Zdar,ski stro,kovnja:ki do-slej že ·osebno spo,znali wpešno reš"itev 
teg.a vprašanja. 

Nekd-aj je hilo g.o,z.dno delavstvo ·;y Av s { r 'ij i zelo številno, zaposlitev pod 
ugodnejšimi pogoji v industriji pa 'Je potegnila za seboj mnog·O· t<ipo:sohnih mla·dih 
goizdnih del.<wcev. Po drug.i svetovni vojni je iz·šel v Av,strij,i ,zailmn ·o, strokovni 
izo:bral~bi: 1g.ozdnega delav5tva. Gozdni delavec začenja z .delom v gozdu tri leta kot 
vajenec. VISaJko leto ohiskuje 14~dnevni praktičn~ tečaj v Šo1l,i za gozdlne .delavce 
ter 1po treh lebih ·Oipr.avlja izpit .za pomo·čnika. Dve leti dela na,to kot pomočnik 
ter ob.i:skuje vsako leoo 14-:dnevni tečaj na isti šoli, nafuar opravlja izp~·t z·a kvali
ficiran~ga .dela'Vca. PTVO ,tako šolo :so odprli leta: 194 7 ·V Pichlu pri Bruokiu,. dve 
po,dobilii pa nekoliko pozneje. Delavoi ·se uČiijiO vseh g.a.zdnokult.ur.ruih del, dala pni 
izkori·Š·Čanju gloz·dov in rpri gra:dnj.i goiZdnih poti im cest. Spoznava'jo nO•Y,Q in 
bolj·še orodje, .njegovo uporabo in vzdrževanje, racionalnejši in ,boljši način dela 
ter p,ravi.lni higiens.ki način življenja v gozdu. 

Racionahzacija dela j-e 1dvignila z:a,služek go:zdnega .del<wca na viš.ino :zaslužka 
kvalifticiranega industrij.s.kega delavca. De!LO"dajaki se dobr·o mvedajn kod®ti, k.i 
jo imajo o:d kvalif~cir.anecga .dolavca, .zato rpo..s.pešuje:j.o njegovo UiSposaJbljanje ter 
plačujejo ,delavoem za čas tečajev ne le normalni zalSlužek, temveč še poseben 
.dodatek, ·Čeprav jih k temu ne 1S·iH noben zak01niti 1predu>is. 

šola je tesno povezana s proizvajalci ,g-ozdnega orodja, kaJter.im daje koni.stne 
pre.d.Joge za i:ubo.ljšanj,e ,in ~udela-v-o novih tJitp.o'V o.ro:dja. Starej,ši 1go,zdni delavci, 
ki nimajo tečaja, IPaČ rpa .za sabo vsaj 6 let praktičnega dela, lahko {)rpravljajo na 
taj :šoli ~~pit·e za ~vaJ1ifikacijto. 

v,se tri ·Š·ole vzdržujej·o goodatlski odseki kmetijskih -zbornic Olb podpori zv.ez
nega mini:st:es.tva ,z.a ·kmetijstv.o ·in go,z:da:r,s;tv.o. Zanimiva tp,a je tudi ·Četrta šola za 
gozdne .delavce, :h je v pri,va•tnih rokah ter •se precej razlikuje od že omenjenih 
treh šo1 enotnega tiJp.a. šolo je DiSnova~! veleJpo.sestnik Meyr-Melnhof v Gamsu 
pri BTucku na štajerskem, ki ima 30.00() ha sv·ojeg.a .gozda. 

šola v Gamsu .s,prejema 20---25 vajencev, starih 15-19 let. Po dvomeseč
nem ~olanju sledi 6 mesecev praktičnega dela v go·.zdu pod strogim nad·zorstvom, 
5 rrn~secev ·šole ·in 13 mesecev .dela v g<>·zdu ter ponovno 3 mesece šole, 8 mesecev 
praktičnega dela in 1 mesec šole·. Po tem času polaga kandidat izpit za pomoonika, 
tri leta pozneje pa za kvalifkiranega ,delavca. Delavec ima v šoli brezplacčno 
stanovanje in hrano, zdravniško in .zo'boiZdravniško 'pomoč ter prejema 110-150 
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šilinguv plače. Pri praktičnem delu pod stro~.kovnim nad,zorstvom pa prejema 
normalni zasl užek. Celotno šolanje je ozko povezano· z vsemi gozdnimi deli s 
posebnim potU.darkom na varnost pri delu. Uspehi šolanja se kažejo v naslednjem: 
utr.ujanje pri delu se je zmanj-šalo za 35-40%, delo-Wli učinek je narastel za 
40-50%. Za toliko se je dv~gnil tudi zaslužek delavca, ker s.o delovne notme 
ostale stalne in nespremenjene. Goz.d.arsko dru.štvo in ,sindikalne .organirzacije pa 
skrbijo, .da .se norme ne povečajo. Knjižica o normah je v ča.su 1948.-1954 doži-
vela že 7 iz·daj. · 

Z enkratnim brušenjem žage lahko· šolani delavec :izdela 200 .m3 jdoiVe hlodo
v~ne, medtem tko pri nas v o:kolici Idr1je ·dober go.zdni ·delavec izde.la kom.aj 60m3

• 

To vs e je po.sledi ca rpr.avilne uporabe in vzdrževanja r.očne žag.e, pravilnega 
brušen ja in razperjanja Ž•aginih zob s sposebnim menilom, h r ez katf:erega ni več noben 
go'zdni .ddavec v A·vstriji. Proizvajalci orod.ja tekmuj·ejo med seboj, :!edo bo ·izde
lal bolJše in cenej·še 10ro:dje. Delavec krti.tično ;s.prej.emna nov.o o·r·odj e, salj mu j e 
dala šola o tem .do.bre in zanesljive ·izkušnj e. 

Omenjena ,Š·ola je .tauCJO ·zanimiva, ·da .so jo obi~kale tudi ekskurzije liz Francije, 
Holandije, Nem.čije, š:vedske in Finske, čeprav 'imaj.o te države že d·avno lastne 
.šole ,Zla go.zdne delavce. 

V Avstdj~ je biLo Jeta 1954 sa"mo še olkro.g 20-25% .golu!·n.ih delavcev hrez 
stno:ko<V.nih šo.l. 

Na Nor ve ·~ kem so np.ši gowarji 1prav tako spozna;li š.olo za g.ozdne 
delavce s 6-te·de:n:skimi 1tečaji . 

. Vi Nemčiji imaj-o po·samezna gozdna veleposestva ~v.oje šole za v,zg-ojo 
stalnega ka,dra ·goz·dnih delavcev. V 'neka,terih šolah traja vajenska doba 2 leti 
.in pod vods·tvom ,i;ZApr.a&anih ~orzd11lih tddavcev-mojstro,v. Mojster ~sistematično 
pou·čuje va1jemce v v,seh ~_gto;z,dnih delih lažjega z·načaja .. Na posebnih tečajih .sporzna
vajo higieno pni de1u, m.evannos·ti g·o2ldnetga dela, ukrepe z.a proprečeva:nje nesreč 
in prvo pomoč :pri nez.g.o.dah. Gozdne uprave {obrati) imajo uči,lni.ce z vsem sodah
nim orodjem in pr·ibo·rom, ki se uporablja v g1o1Z:darstvu. Po dveh l etih u-čenja 
01pravlj~a -v1aJjenec i.zpit .za pomočnika. Kot ~_p,omočn.ik dela na.to 'tni leta in med 
tem ohrskuje .tečaje in praktična predruvanj.a, nrukar si prid.ohi pravico opravljata 
iZIPi.t za kvalificiranega delavca. Pa tudi .po izpitu ima kvalificirani ,delavec mo·Ž
nost, da se v sv.ojem ·delu še nadalje usposablja 'S pomočj.o .str{)ko.vnih predavanj 
in 1poljudne ·1iteratur.e. Ta!kih 'Š:o,l je v Nemčiji vdiko. 

V švici ,se kaže realna Vtredn .. ost za-služka g·o,zdnega delavca kot ugodna 
posledica njegove .strokovne izobrll!Zbe in izpopo-lnjevanja tak·ole: 

leta 1939 
leta 195 l 
leta 1953 
leta 1954 

100% 
133% 
138% 
140 % 

V letih 1945/54 je hilla 155 tcčajov ~a sekače z 2932 udeleženci ter '245 teča
jev .za hPusače >') 4228 ·udeleženci. Rezultat uspeha tečajev pa s:o tudi ,za 20----:30% 
zmanj.š:ani ·delovni IS.troški ·ter za 10% bo,l·j,še tj 1zkoriščanje lesa. 

Omenjene .šo·le za gQizdne delavce i~OIP<llnlj•u.jejo tehniko deLa, .preiskujejo 
posamezne v:rsrte oro.dja, jih regti.strirajo s rpr·i12navalnimi 1znaki ter izdajajo kako
vostne :znamke. 

Zaho;dna, severna in srod111ja EvrrO(pa na ta način rešuje problem, ki .se je pri 
njih nelizogibno moral pojav~ti ist.oča<s:no 'Z njiho~vim ,indu.strij~.sklim razvojem. Kon{;no 
je vendarle t.udi go,z.dni delavec prejel rpr.avično mo·ralno in materialno kvalifi-
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ka.oitjo, ka.kor IS.o jo bil1i do;sogli njegovi tovariši v osta·lrih proizvodnih panogah. 
G012ldni ·delavec je prejel zadoščenje, :da u.po.š.tevajo :njegovo delo kot .kvalificirano. 
Kvalifikacija pa ni 'sam·o :s.pničeva1o! Iz·bolj!Šani način ~n .sistem dela mu je o:lajšal 
to2Th:o ·življenje v gozdu, ob a:manjš31nem .naporu se j.e rpovečal .deloiVni učinek ·in 
s item tudi zaslužek, jprid01bljena je večja varno~t pri .delu, zma!Ilj;šala se je nevar
no:st ·Oiboienj in nesreč. S ;tem .se je kakovolSltno in količinsko· dvli,gnila tum stor.i.lnotst 
:dela. Dvignila .pa 1se je tudi kulturna raNen .cLelavoa. Od samo fiZli·Č.nega 1dd;w:ea 
j-e ,postal :delavec-mislec, ki 111e .beži več j,z 1g0tzda ~ 

Stro-ko-vno usposabljanje (kvalifikacija) našega gozdnega delavca 

Pri nas je v .strokoiVnem us.pos3!blja,nju ,delav:5tva kmeti.j,stvo daleč pred 
gozdarSitV·OIIIl, saj že do·lgo ra!ZJpol31g·a a: nižjimi .k.metijsl<linri .Š·o.Iam.i, ~z katerih 
prihajajo lkmetij1s:ki .deLa·v.cj, ki so ~ridobi1i zahtevano strokovno podlago za do
·SeJg·o kv<Vlifikacije. 

Prvič je v .zgod&viilli naše zakonoda~e ~šel ~Zvezni pravilnik o strokah an po~ 
khi.ci-h (Uradni list FLRJ, .~t. 19}1950), .ki predvideva v g-o:zdarst~u .nadedn:Je 
poklice: ·drevesničar, ·rižar, .dogar, tsplaiY'ar, .s.troj.ni razžatgtova~lec debel, smolar,. 
kroj~i.lec-me.rilec .debel, ·oglar, vo1diteLj žičnice, g.ojitelj plemenite diY.jčlldi, goz-dni 
semenar 1in tesar. 

V pravilmksu (pa .so neka.teri poJ{llici izootal·i, me-d njimi na IPr.imer !tudi s e k a č. 
kli je :naj.bo.lj .p<>tgost in najvažnej.ši po:kli.c v gozdarstvu. Tri ~ .zpuščeni poklici so: 
seJkčllČ, nakla·dalec, vo.zni.k, sloladi·ščnirk, :delavec pri pnoi1zvodnji eteničnih .olj, dela
vec pri gradnji cest, ·delavec 1plfi .gradnja gozdnili ,protg, stno•jnik, gojiteltj gyz-dov 
in 'delavec ,pr.i urejanju hudournikov. 

V Ura·d:nem 1i.s.tu FLRJ, št. 54/1952 je sledilo zvezno Splošno na•vodilo o 
pridoibivanju stmkcwne .j,;wbrazbe .delavcev s praktičnim tdelom v podjetju. 
V smi:s.lu tega navOtd1la ugotavlja stroko-vn-o ustposobljenoJSt po l.k va 1 i fi ci ra
ne ,ga ·delavca l.p'msebna komisija, ki jo 1imenuje 'l.llpravni odbo·r opodj'etja. J.zpitni· 
pn01gram za k v a.l i fi ci r .anega in vi :s o k .o k vali fi ci r anega ·d e 1 a. v
ca pa določi pristojni republiški organ :za .go~podarstvo. 

Ropub1i:š.ki :pravilnik o ;opravl•j.anj-u s.trokovnega .izpita ,za k:valificiranega in 
vi:soko 1k.valificiranega .deLatvca (Ur<iidni list LRS, .št. 37 /1952) govor1 o pravici 
op.ravU<j.am.ja 'Sitro~ovnega izpi1a, O sestavi rr1zp.itnih komis,ij, ·O pr~pustittvri k izpitu 
ter o 1poteiktu ·iz'Pita, ·O ocenjevanj:u in !POnavljanju i~i.ta, o izdaJjanju spničeval 
in ·dipLom ter o 1~zpitnih 1pris•t·ojhinah. 

· T ·O d a v s i :t i i ::b ;p i t i s e m o· r e j o o p r a v 1 j a t i .s a m o •Z a p o -
kLice, ki j .ih ITI avaj a zve .zni pra vil n ci k (Ur .a1d ni ,} j, .s tt FLRJ, 
št. 19-173f1950). 

M e d s .t a 1 n i m i .g· i(J- .z d n i m i ,d e 1 a v c n .p a j e ,d e 1 o 1s e k a č a n a j -
b ,olj p·ogosta ter m(l!r .sikje .sk-oraj edina zaposli -tev g.o .zd
n .e g a .d e 1 a v c a. K e r p a t e ,g a :p o 1k 1 i c a v ·p r a v i l.n ik u n 1i, j e 
ve l .i k .i v eč-i n 1i g o z .dni h d e l a. v c ev o n em o .g ·o č e n .o ·d o .s eči :k va -
·l i f :i k a c i j ·o. 

Uprava za goz·daflstvo. LRS je leto.s 28. janua.rja predložila Zveznemu izvrš
nemu svotu, SekTetariatu za .de1o ·in 'delovna ra·zmer.ja, ·do;po.l.n,i1tev k zveznemu pra
vilniku o s.trno,kah ·in pnkEcih .iz leta 1'950 za navedenih 1 O :poklicev ·od seka ča do 
·de~avca pri urej,anj.u hudourniko-v. Hkrati je predvidela in predlo,ž~la tud:i ;pro
gram (teoretični in praktični del) :za .Sitro!kov.ne i.zpite ·za vseh 20' nazivcw, med 
njimi :celo 16 na:bivov za visoko krvalif~ka.cij.o·. Za visoko kvalli.fikadjo je pred
v.iden in izdelan tudi ;otbŠirnejši in 'težji .itzpHni pr:o.gram. I:stoča.sno je Uprava za 
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go~darstvo LR.S .naprosi.la uplfa:ve za go·roarstvo LR Sr,bije, Hrvatske rt:er Bosne in 
Her·cegovine .za IPOID-o•Č, da bi se zv.emi tPr.avU.lnik OO'llloJnil s p.o.trebnimi na·zivi. 
V drugih ljudsJcih .republikah namreč prolblom g1ozdnega ·del.avstrva še ni t.ako pereč, 
zacto tam 1tud~ ni p;r·avoga ·raJZumev.anja za nje.govo rešitev. 

V •začetku leto.šnjega leta j·e Centraln.i odbor sindikatov kmetij-skih. :delavcev 
in usLužbencev Jug-o!Slavij.e qJrodlo•Žiil Republiškemu .sindikaJ.nemu odho·rU: LRS 
seznaJID ·p.oklicev v ·kanet.hj.ski 'in ,goZidanski službi, ter .ga ·d'O~Stavil tudi Centralnemu 
svetu Zveze sindikatov FLRJ. Predlog :predstavlja prarvo .diskriminacijo g~ndarske 
stroke: 10d ·predlo·ženih 21 ma!ZiV·OV omOig,oca .samo 9 pTidobivanje kvalifikacije. 
Obenem. pa ne do,p·uŠČa ·kvalifikaciJe ;z.a najbolj ·o:dg.o!Viorno in najtežje delo - za 
:sekača. Važna poklica, ,kakor n. pr. delaJVec pri pro.iz.vodnj.i eteričnih o1lj in delavec 
pr·i urejanju hudourn~kov, nis.ta niti omenjena. Značilno· p.a je, ,da vsebUJje predlo.g 
i.stočasno tudi 26 poklicev v kmetijstvu, s katerimi pri1zn.ava 25 poklicev za kvali
fikacijo, in za 12 poklicev visoko kvali.rfikadj.o. Go-zdarstvu 1·n njegovemu delav
,gtvu je bila tS tem povzročena očitna in tewka krivica. 

Čeprav je v kmetijstvu nekaj ·str.okovno ·šolanih delavcev, pa' vendar ne bi 
smeli odrela.ti in onemog,očati kvalifii•kacijo .goiZd.nemu de.lav·ou. Na.sprotno: treba 
mu je omog.ooiti ,kvalifika,cijo. m visOtk·o ~vallifd.kacijo, .kJjer je lt.lmestna, s prianerni:m 
irz.pitnian programom. Kdor ,pa lje sposoben, bo s prizadevanjem in .. znanjem .t<> 
kvalifikacijo tudi dosegeL Nepr.avU.lno ~pO".šrt:evanje •go1zdneg~ delavca in gozdarske 
str·oke naj se pravo.ča,sno poprarv·i, sicer ho naše go:z,dno in naro:dru> gospodarstvo· 
utrpelo te;žko ·šktOdo. T.o ,zahteva tudi ug.led naše .družbene ur-editve doma in 
v ~.svetu. 

če .d eti a v c u o d r e k a m o m o ž n o s rt: z a p r i d o b :i t .e v k v .a 1 i fi -
ka c .i j e, .z m a n j š u j e mO· h k ·r a t i .t lU d 1 m o ž n o s t IZ a n. j e .g o v o i z -
obrazbo in strokovno uBpoeabljanje ter napredovanje. 

Kmalu po izidu Zveznega prav.ilnika o str.okaJh ·in poklicih iz leta 1950 so se 
gozdni de1av.ci v Slovenij-i začeli zanimati za lliz.p.ite in za us:po..sahl1Cllnje na tečajih 
za pridobirtev ·lwal1ifi,kacije. Pa ,tJwdi naša goodna go~po:darst!Va se .zanianajo ~a 
uvajanje praktičnih tečajev; ki naj bi se razvili v organiziTano in sistematično 
šo1a·rrje .goz,dnih ·delavcev. 

Uprawe Š·ol za .gotZdne .delavce v P1chlu in Gamsu rter v S.o.ntea-udu (na Norve
škem) so nam i•zraLZile svoj.o p·r·iptavLjen-ost, da bi na:~i !Strokovnjaki na teh šolah 
pridobili potrebno prakso U.n ·ra1zgleda1lllo~t za vo.~tv:o takih šol. Brez mo.žnosbi 
za pridobuvamje Jwa1ifikacije pa so .š,.o.le, ·Čepnav potrebne in koris.tne, praktično 
broz pomena, ker jih ne .hi .rti.hče ·obiskoval. .Siov·enij.a bi mo,rala - v smislu 
s.lclep(W zadnje letne skupščli.ne Društva inženi11jev in tehni!korv .goz.danstva in lesne 
industrije .SI,ovenije - že letos reši1ti vpr.ašanje stro1ko1V.nega .izpopolnj.evanja gozd
nih ddavcev. 

Kongres Zveze gozdarsktih 1dr-uš.tev Jug·oslav,ije •je okto:bra 1954 '\" OhridJU 
ugoto·v-i.I potrebo po J..zabrazbi g.o,zdne,g.a ,delavca s stroko-vnim šolanjem .ter .s,prejel 
to1za.devni :predlog i.n ga uvr:SH•l med ·Ostale JSklC!pe. 

Na 8. skup,š'čini R~ubli'škega .o:dbo·na 1sindikatav kmctij~skih in .gozdnih delav
cev je ,bil v Ko,čevju 27. UL 1955 mod -o1Sta1im sprejet sklep, naj se s pomočjo 
Kmetijs'ko~g·o<Zda·rske LVbornice Slovenije ·in ostalih qrgani.zacij čimprej uredi in 
·odpre stalna šob •za .gozdne 1delavce. 

nbornica za 1kmetijs.tvo in go~darstvo LRS pa je zaprosila Zvezo kmetijskih 
zbornic FLRJ za pomoč, da bi se vprašanje 1pri2nanja .kvalifikacije delavstva 
rešilro v srrni~Slu že ,omenjenega .predloga Uprave za gozdarstvo LRS. 
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Tudi Zvez·na industrijska zbornica je na sv,ojem !Zasedanju v Ljubljani dne 
13. VI. 1955 v svojih sklepih ·poudarila potrebo po shoko·vnem izpopolnjevanju 
g·ozdn1h ·debvcev v ~trokovnih šolah in v tečajih za pridobitev kva11fikacije. 

Upoštevanje specifičnosti gozdnega dela 

Na že ,omenjeni .skupŠ·Čini v Kočevju je Franc Turner, v delovno predsedstvo: 
skupščine izvoljeni delegat, sam gozdni delave·c s 36 leti delovne dobe, zelo 
·do1bro .pilikazal Vjprašanje 8-'tl:rne.ga delovnega časa v .goZJdu. 

V preteklih zimskih mesecih so g,ozdni delavci na Pohorju zara:di ~zredno 
ug,odnega snega odvažali :s sanmi tehnični les od 4. ure zjutraj pa pozno v noč. 
Ce bi ·bi1i ,delali .samo 8 ur dnevno, bi isto k-oličino lesa utegnili ·spraviti iz go.21da 
v najboljšem ~pr.imeru do meseca maja. Spravilo lesa je stalo v ugodnih snežnih 
ra~merah 200 din ,za 1m3 , medtem ko bi ,po·zneje veljalo i1sto delo - ob enakem 
zarslužku delavca - ni,č manj kot 1000 cl1n za l m:l_ Razen ~tega pa bi se tu-cli ceste 
hrez snežne odeje močno kvar.ile. Po.zneje je z.apadel nov sneg do pasu ter j·e 
bilo 'V'Sar~o delo v gozdu onemogočeno. 

Ko .sneg i•1Jgine, na.da·ljujejo 1spočibi delavci z delom zopet več kot 8 ur dnevno. 
Tedaj :se j1im ·oči,ta, ,da preveč zaslužij,o :ter da je treba norrne zvišati. To ni 
pravilno, ker so hili ·delavai 1zara:di prejtš·njega slwbega vremena pi"'j, zacslu~ku pri
kraj,h·ni in morajo s pod.aJlj,šanjem .delo·vnega ·Časa i'l1 ·povečanim učinkom dela 
zarrnujeno na·doknaditi, ·da ne hi i~.zgubili otroškrih doklad. 

V1se to ,je treba upoŠ1eva<ti ter ·om·o.g,očiti g.o1z_dnemu delavcu, d;l_ dela ob 
lepem vremenu več kot 8 .ur, s tem da se mu ta presežek o1braouna za čas. ko je 
zaradi .slabega vremena ·delo onemo,gočeno ali pa ,zmanj·Š:an njegov učinek. Le 
tako bo gozdni delavec larhko v .posebnih razmera.h .iz~orist·il ,sv.ojo delo,vno silo 
takrart, ko je to naj.bolj ra·cionalno jn br.ez neva·rnosti za zdravje. ali cel0 za 
živil1jenje, ter ne bo več primoran ob neugodnem vremenu brez potrebe in brez 
prave koristi izpostavljati sv.oje zdravje. 

Gozdno delavstvo je razcepljeno v dve sindikalni stro~ovni organizaciji 

Pr,i reševanju problemo!V go1zdnega delavtStv:a je veli1ka o·vira, ker ·so g-ozdni 
delavci v Sloveniji včlanj.eni -v sindikalni organizaciji kmetijskih in go-zdnih delav
cev, v ostalih ljudskih re1publikah pa v sindikatu industrijskih delav.cev. Zato se 
ista Vlprašanj a rešuj ej o po .sindikalni poti .ločeno :i·n nekoordini rano, po dveh t1irih. 

Gozdni ~delavci v Sloveniji so za,po.sleni ·pri gozdnih gospo.darstvih, ki sama 
v.odijo eksploatacijo gozdov, IS katerimi gospodarijo. V ostalih re:publ.ikah izvajajo 
ta dela lesnoindustrijska podjetja. Objektivni ra.zlogi utemeljujejo obe obliki 
g.~dne eks:p1oatacije (v enem 1primeru pri ga.z,dnem g-ospodarstvu, v drugem pri 
lesno-industrijskem podjetju; enaJk·o so v Sloveniji gmz.d-na go.spodarsbva, ki vocLijo 
ek!Sploatacijo gozdov, v sestavu Kmetij:sko-gozdarske zbornice, drugje pa so lesno
industrijska podjetja .z 'i.sto dejavnostjo v ses.tavu industnijske zbornice). Vse to 
pa ne bi smelo biti razlog, da .so gozdni delavci istih kategorij ločeni v sindikalnih 
or.ganizaci jah dveh stro1k, ter da se zato njihovi problemi r~ujejo neenotno in 
nepovezano. 

Problematika gozdnega delavstva je pereča in njene 
r e š i t v· e n e s m e m .o v e č -o ,d 1 a g a t i, s ,i c e r b o n a š e g o s p o d a r -
s tv o v doglednem ča su z e 1 ·O p ri z ad et o. 
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SODOBNA VPRAšANJA 

iZ _ POROči(A FRANCOSKEGA GO.ZDARJA G. ING. JEANA L. PRA X A, EKSPERT A 
F~g, IZVRSNEMU SVETU FLRJ O P·ROBLEMIH POGOZDOVANJA V JUGOSLAVIJI 

V o'kviru ra,zširj-enega pr:ogram.a Tehničr~e pomoči FAO je imenovani francoski stro
kbvnjak v času med 26. 7. in 24.- 9. 1954 o,bi,srkal pet ljud~kih republik FLRJ (razen 
Hrvatske) in podal februarja 195.5 izčrpno poročilo, v katerem vsestramsko in. podl'obno 
obravnava v.prašanje pogo.zdovanja in dela v gozdnih drevesnicah in možno-sli uporabe 
meha:ni,zacije pri teh delih v posameznih rep-ubli.Jkah. Iz poročila povzemamo sa-mo glavne 

misli: 

Poročilo obravnava tudi naš državni 20-letni plan pogozdovanja itn .gozdnih melioracij 
za dobo 1952----1971, tehniko obdelave tal -za pogozdovanje iru izbiro chrevesnih vrst. Po
dro:bno opisuje obdelavo tal in pogoje za mehanizacijo dela in za meha-nizacij·o samega 
po.gozdovanja pod .različnimi pogoji (geološka podlaga, ekonomske potre·be, socialno stanje 
ljudstva itd.). Navaja področja v Vojvodini, Bosni in Hercegovini, Makecl_ouiji ter črni 
gori, kjer je pri t-eh delih m(}go.:če uporabiti mehani.zacijo. Obravnava vprašanje drevesnic, 
ob.delave zemlje, setve i-n nege sadik .. P-ravilno opaža p reg o s to .sct ev in p-r.egosto, 
slab o st .ru 1k tur o ta 1 v dreves.nicah. Raz-pravlja o vprašanju mehani-zacije dela v 
drevesnicah in daje navodila •za izboljšanje dela v njih. Plan pogozdovanja presoja v zvezi 
z industrijskim razvojem in s potrebami irndustrije. Zavzema se IZa :pravilno uravnovešenje 
med kmetijstvom in gozdar·stvom ter priporoča, naj se p ovr-šine ne tp og o z-du j ej o, 
b.rez ozi-ra na se,d·anjo potrebo po paši. (Na Krasu in tudi dr:ugje neredko 
preveč v.net gozdar ne vidi potreb paše, temveč misli, da j·e njegova doHnost zasadih vse 
površine; n. -pr. v-el~ke in za -pašo zelo prim-erne jase v gozdu, ki .-;o tem-u namenu služile 
~e stoletja in predstavljajo v resnici nogo~dna tl-a. Op. B.) G. ing. Prax za:govarja melio
racij-o pašn1kov ter pre.dlaga, naj se planinski pa'Šnik.i, p-odobno kakor j-e rto v mnogih e-vrop
skih dnžavah, izr;o.čijo v strOO<>ovn.o uprav-o in meli.()racijo goz-da.rj em in ne agr-ono-mom. 

Pomčevalec postav1j.a splošna nwčela pogozdovanja s stališča prior~ tete, upoštevaje 
pri tem gospodarske momente ~n ·potrebe drugih go-spodarskih palllog . . Po;dohno postavlja 
tudi na-čela za .pravilno delo v gozdnih drevesnicah in za tehniko pogozdovanja. Predla-ga, 
naj se osnujejo ar-boretumi za raziskovanje, ·kako uspevajo rame tuje drevesne v:rste. 
O.pravi<::eno 1graja vse preve<: 1šablonsko upora'bo črnega bora in robinije ·V naši državi. 

Za Srbijo, .Slovenijo ter Bo-sno in HC'nc.egovino predlaga naj bi se po l str.o-kovnjak 

speciaJi.zi:ra·l -v F:ranciji a-li Severni Italiji za gojenje topolov . .Svetuje nabav-o s.redstev 

za meha-nizacijo dela v drevesnicah ter naJkup ·se.men.a primernih -tujih drevesnih vrst iz 
inozemstva. 

V posebnih pregledih prikwzuje načine izboljšanega dlda za dva velika objekta 

lDeliblalski pesa-k v v,ojvodini t-er Behrem a-ginica v Bosni) in daje o-b-širen seznam 

trakto-rjev in motorje-v ter njihovih proizvaja.Icev v Evropi in ZDA. 

Slo;venijo je -obšel g. in.g . .Prax v dneth med 12. in 16. 8. 1954. V Sloveniji ni kakih 

možnosti za večjo upora-bo mehan~z<l!cije-, tako v drevesnicah, kakor tu-di pri pogozdovanju 

na terenu. 2al je bil pdhod sporočen iz Beograda š-ele is-ti dan, tako da ni bilo mogoče 

obvestiti vseh -gozda,rjev na terenu, kjer je bil izvršen ogled. 

V drevesnici v Me-ngšu je g. ing. Prax -ugotovil na splošno pregosto setev, ki daje 
kvalitetno slabše sadike za pogozdovanje. Tem bolj ugod-no je ;bil presenečen pri ogledu 

dr:evesnice v Radvanju pri Mariboru, kjer set-ev ni bila pregosta, čeprav pripadata obe 

dre.ves.nici i:stemu podjetju »Seme-sadilke« Mengeš. V maribor.s·ki drevesnici se je po,hvalno 

izrazil tudi o valjarju za b-raaclice (glej čla.nek »Za boljše delo v drevesnicah« Gozdarski 

vestnik 1952, str. 74), s katerim poteka delo do 8-krat hitreje, kakor z deskami. 
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Na Pohorj·u 51 JC ogledal krasne sestoje dugla·zij-e, sitke in lavMnoYe paciprese 
(Chamaecyparis Lawsonia.na), 'ka·tere seme je po-d drevesi vzkalilo gosto kot trava. Skoda, 
da. tega semena ne nabirajo in ga ne sejejo v ni~inskih predelih, kjer ·bi ta vrsta odfično 
uspevala (PTekmurje, Bela kraju.1a in dr.) . Ekspert nam je priporo.čal nabavo semena 
Pi·nus montana var. uncina.ta, 1ki spa·da sicer v .sku.pi·no .ru-šja, rasie .pa Je.po, razvija do 
15 m visoko deblo, •uspeva tudi na višinah 2000 m in se v Svici vzpenja celo do 2350 m 
nadmorske višine. Raze.n •Že v.peljanih in nam dobro z.nanih eksot (·duglazije in sitke) je 
g. Prax pripor.očal tudi Abies grandis ter Nordmanniana .. Pri Ribniški koči na P·ohorju 
s.e je gost prepričal o izredno uspešnem poslGusu uporabe apnenca na ni•hredni sivki, 
da je si,vka izginila ter so se pod vplivom apnenca že drugo leto pojavile dobre, 8-krat 
višje trav.e. •Podobne uspehe so do.se.gli •g.oz·darji tudi na Rovta.rici in na Mežaklji. 

Gled.e Law.zonove p a cip r ·ese je dal upra·vitelj .go . .z·dne uprave Po.dve1ka 
ing. Iv<m J.uva,n še naslednje zanimive podatke: Manjši ·~isti sestoj na Kla;nčniko
vem na Rdečem hmgu meri 15 a·rov in ·se na!haja na nadmorski višini 800 m. Po 
mnenju ing. J. Utbasa jo .bivši ·go.zdni posestnik dobil seme ali sadike iz i.nozemstva 
ter osnoval s~sboj okrog leta 1911. Drevesa so dan.es visoika od 8 ·do 15m ter 
imajo povprečno prsni premer 15-23 cm. Tri, približno ena·ko stara drevesa pa so 
tudi na travn.iJku pod Ktančnikovim ~o,zdom neposredno -Oib D.ravi. Ta drevesa merijo 
v viš.ino 16m. in imaj10 23 c.m prsnega premera. Drevesa semenijo skoro vsa.ko leto 
obilno. Leta 1950 so 11.a:braU 50 dkg semena .in ga posejali v drevesnico v Josip dolu. 
Kalivost je bjla odlična (80-90%). Prvi dve leti so semenke ra·s~e Y drevesnici 
počasi, ·so pa .pr.esajene danes nekatere vjsoffi:e ·do 1m. Pacipresa potrebuje p.ozrmi 
zaščito pred vetnom, -kar potrjuje .neuspeh jesenske sadi~ve. Pomladanska saditev 
pa je zelo dobro uspela. Sadike lep•še uspevajo v sestoju kot na odprtem, iiZ česar 
sklepamo, da j.e to p.olsen.č.na drevesna vr.sta. Naj'bolje bo uspevala na prirodnih 
rastiščih nižinske bL1kve in kostanja, 'kjer je za smreko ·oz.iro.ma jelk•o .že p.revroče. 
(.Pri .zdravilišču Top.usko na Hrvatskem so v parku 1krasne paciprese.) 

Les !Pa-ciprese je rumenkasto rdečkaste barve, prijetnega duha in zelo trpežen. 
močno iskan .za i21ddavo svin<Sniikorv. '(.Bivši Jastni·k :posestva na KlančniiJcovem si je 
·dal napraviti v .predso:bi .zi.d.no ohl,01go iz pacipresovih desk, .ki še dandanes prijetno 
·diši jo.) 

Gozdna uprava v Po.dvdki lahko vsako leto .nabere do lO kg pa·cjpresovega 
semena, ki je dr.ohnejše tkot macesnovo in odlično kalivo. Pacip·resa je pri·p:oročljiva 
tudi za Dolenjsko in :za fhš, na Krasu, kjer ho vse-kakor še !bolje uspevala kot na 
Pohorju in v hla.dlni Dravski doli·ni. 

Od .Riibn~e :ko/Če p.roti Mis1injskem jar.k.u smo o1paz-ili popolnoma napa.čno ·oprav
ljeno redčenje v 80-letnem -bukovem sestoju po sistemu starega, biološko nepravilnega 
nizkega redčenja. Videli SIII').o na veHkih po·sekah ,zaradi mo·čne zapleveljenosti terena s 
trudom obnovljene 111a·sade smreke. in .bora. Namesto tega hi !bili moTali goooarji 
pustiti samosevne breze, tr.epetlike in ostali »pleve~«, ki ga priroda brez.pla·čno seje kot 
pred.kul-tmo, ga i.zra>biki ko-t cvaw;ha ter .po·zneje ivvršiti podsetev .talko>ime.no1vanith gosopodar
ski:h drevesnih vrst. (Ta.kih in !Podobnih napak je v mnogih !krajih tudi v najnovejšem 
času dovolj. Ljudje pozabljajo, .da so n. pr. !hrezove .predkulture kot prirodni nalet semena 
najcenejše, da popravljajo .degradirana tla, zatirajo plevel, nudijo podsetvi zaščito pred 
plevelom, prip~ko in slano ter da dajejo v .najkrajšem času dober donos. Marsi·kje ,bi lahko 
poS(peševali ta~ke.. prirodne ~p.osev·ke tudi na ume,tni način z za.badanjem brezovih vej v tla, 
predno se začno ,storžki sami odpi·rati in -trositi ,seme.) 

lz Mislinja je va:d'illa pot 1Z avtom v Kamnik, Ljubljano, Bled, K·ranjsko go.ro, V rši ·č 
in Trento. V Bovcu je i111g. ·Prax ·o>b pre.:gledru ·veli:ke, lepo urejene i.n ne·govane gozdne 
drevesnice čestital šefu sekcije za pogozdovanje in melioracijo Krasa E. 2onti. Pri pre
gledu Krasa od Gorice, Komna in Sežane do Kopra, je .napravila na gosta najlepši 
vtis Lip.ica rp.ri Sežani, kjer je na površ ini nad 300 !ha komaj opaziti neJkaj kame-nja. 
Za naš Kra.s je ing. Prax priporočil uporabo krimskega črnega hora (Pinus nig.ra vy 
pallasiana), korziškega (P. n. v. corsicana) - zaradi njegove izredno hitre rasti -
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ter .kalaJbrijS!ke:ga črnega :bora (,tP, n. v. calrubrica), atla.š·ko in himalaj-sko ced1ro (C. aHanti.ca 
in deodara), bolgarsko jelko (Abics Bor.isii regis) ter zamdi ,Jcpše rasti in večje odpornosti 
proti burji brutijski nam.esto alepskega bora. V splošnem je :bil gost z našim delom 
pogozdovanja na KraS'~ zadorvoljen.* 

Ing. Praxa .sta spremljala po terenu dL M. Wraber ter mg. Vl. Beltram, delno tudi 
ing. L. Funk], direktor Uprave za go21darstvo LRS ,. ter ing. Sl. Gaberc. Ob neP'osrednem 
stiku na terenu ter iz podanega o-bširnega poročila smo lahk·o ugotovili, da je ekspert 
FAO g. Jean Prax zelo široko razgledan stro-kovnjak, ki realno gleda in presoja proble
mati:ko pogozdovanja in ostalih z njo povezanih vprašanj tako v LR Sloveniji kakor tudi 
v ostalih !.judskih rClpub1ikah. ki jih je pre.gledal. V. B. 

Izreden uspeh pri uporabi :prirodne apnenčeve mo:ke na pašniku blizu Ribniš<ke koče na 
Pohorju. Pod vplivom apnenca so narasle bujne dobre trave do 48 cm ·vis·oko (levo). Brez 
apnenca (-d.esno) pa 'raste le 6 cm v.isok ničvreden baloh (v-o·lk, v·muh, sivka, Nardus 
stricta) .. Poskus je napravilo Go~dno ·gost>·odarstvo Maribor jeseni leta 195·1. Naslednje 
leto še ni ·bilo opa.ziti razhk, !paČ ;pa .poleti 1953, ko sta bila napravljena o.ba posnet-ka. 
Podoben primer ~e· je do.godil že davn-o .pre.d vojno, ko so gradili Ribn.iško kci'čo. Slučajno 
se je po pobočju ·odkotalil sod žganega apna. IPok.rov je odpadel in apno se je vsip alo iz 
soda po pašniku. Polnih 15 let je O·zelk pas :bujne temnozelene trave prii:al .o mo.gočnem 
učinku na za:ki·sanem ,pohorskem travn~k·u. Oba primera pričata o .izredni ,proi·zvodni sposob
nosti danes še ničvrednih p.rušnikov n,a Po·horju in ·drugod ter naka-zujeta p.ot loČitve goz.da 
od paše. Sl-ovensko planinsiko dmštvo je že s·kknilo pristopiti zboljšanju travnih površin 

pri Ribniški ko:či z apnjenjem. (Foto: ing. Ivan Juvan, Podvelka) 

* Pripomniti je tre1ba, da je ing . . Prax .spomladi 1955 rposlal na na5 Kras 1 k.g semena 
vrste Cedrus atlctntica .var. lrlauca iz AliŽira. Do;bi!li smo t·udi večjo količino (160 kg) 
semena atialŠike cedre ,z marOO.kega Atlasa. Iz Ma·kedonije so nam posla:li 10 kg semena 
krims'ke.ga črnega bora, ki je .za n~žje log;e ~1aše:ga krasa primeme:jši ikot na>Vadni črni bor, 
ter 2000 pota,knjencev 'kvaLitetneg.a. ·maikedons.kega jagneda za Hišne prodele na·Šega kTa·sa. 

Veliko va·žnost lko·I"Zi:šlke.ga rbora 1kaJže naslednji primer, !ki sem ga vi:dd ob Vranskem 
jeze.ru na oto.ku Cresu: v srodnjedobne:m nasadu črnega •bora je pri-mešano komaj 5% 
korziškega. Kljub 1tecrnu pa se boga-to p.rimdno pomlaja in .zavzema sosedne goljave 
nav;zlic paši 1le 'korz.i,š1ki 1bor, katerega lO-letni pomla'd-ek na prostem dosega višino do 5 m. 
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IZ PRAKSE 

STROKOVNI IZPITI ZA GOZDARSKO STROKO SPOMLADI 1955 

Letošnji spomladan~ki strokOVllli izpiti v gozda.rski stroki .za ni-žje gozdarske mzentrJC 
in nižj-e gozdarske •tehnike so bili med 16. in 21. majem. Pismeni in ustni izpiti so bili 
v prostorih Dnža·vnega sekretariata za ·gospodarstvo LRS v LJubljan"i, teren.srki. pa v gozdo
vih na Jelovici (Rovtarica) in " lesnem obratu »Tomaž Godec« v Bo.hinjski Bistrici . 

• ~jsmene nalo.ge ·so bile naslednje.: 
,r n žen 1i -r j i so !Pismeno ob.rav.naJVali naslednje trune: 
1 GoJenje: Na.palke ,pri -gojen ju slo.vonske,ga gozda : a) bivšega veleposesbniške.ga, 

b) ·kmečkega (bio.loške, gojitve.notehnične). 

I. Urejanje: Dolžnost 01krajne uprawe :za .gozdarstvo je, da -sestavi letni predlog 
izkoriščanja gozdov tdržavne.ga in nedržavnega setk~orja ,na svojem obmo.čju. <Pri tem mora 
za.gotovi·ti trajnost go.zdnega gospodarstva, kakor tudi .utsreči upravičenim splošn.i:m in 
lokalnim potrebam. Kako bi organizirali potr·ehne poizvedbe in ostala preddela, da bi 
mo.gli sestaviti predlog, ki ·bo ustr-ezal po~tavljen_im nače<l.om? 

UL .1z.kofi.ščanje: V ·Čem se ka.že sedanji 1in bodoči razvoj upora-bljitvosti glavnih 
gozdn·ih les.ni.h sortimentov, ki vpliva na spremembe standarda ali uzanc golldnih sorti
mentov? 

IV. Gra-cLbeništvo: .Zakaj je v:pra<šanje ureditve hudoUJrni.korv .kompleksno vprašanje? 
T eh n i k i so 'p-ismeno obdelali naslednja vprašanja: 
il. Gojenje: Pol·ni.lni sloj ;v sesto~ju: a) njegov pomem, h) vloga pri svcHo.b.nih in sen-č

nih d:revesnih vrstah, ·c) pomen pri postOjpni sečnji bukovih sestojev. 
II. Urej,anjc: Kak·o ,bi organizirali odkazovanje ·dreves Ln meritev ;posekanega lesa, da 

hi dob.ili: a) kontrol-o, ka.ko ustreza upombljena dendrometrijska metoda pri izračuna·vanjn 

ma.s ~n sortimentov, b) kontrolo o izvrševanju plana sečnje, c) podatke za .kontrolno 
knji-go. 

III. l._<:jko,r.iščanje: Kaj potreJbuje ·gozdni ·delavec pri izdelavi ,go·.zd.nih sMtimentov i.n. 
ka:kš.ne !pomanjkljivosti opa:žamo pri nas? Ka:ko bi te pomanjkljivosti lahko odstranili? 

IV. Gra,dJbeništvo: V:p-liv g·oz·dov na v.odno gospodarstvo. Poudari .tudi značilnost ob
močja, -kjer službuješ! 

Izpit je p.olagalo 15 gozda,rskih inženirjev: inž. Janez Božjč (Gozdne semenarne in 
drevesnice Meng~š), inž. F.ranc Cafni·k (OLO MariboT}, i.n,ž. V•lad.o Jen ko (OLO Krš•ko), 
inž. Ivan Juvan (GG MaJri!bor), i.nž. Ra·domir Kalin:ovic (''Novoles~< No·vo mesto), inž. Milan 
Kucler (KGP Kočevje), inž. Vitomilf Mikuletič (GG Most na Soči), .inž. Mi11ko Peča.r (GG 
Novo mesto), inž. Slobodan Rajic (OLO Novo me.stto), inž. Jovan RiJ1tar (OLO Celje), inž. 
Vlado Simo11;ČiČ (GG Maribor), inž. Valenti,n Sau:bah (KGP rKo.čevje), ~nž. Ivan Šmit (KGP 
Kočevje), ,inž. Janez T·ro1št (KGP K.o·čevje) in ·in!Ž. Franc Urle.b (OLO Novo mesto), ter 5 
go7Jdar.skiJh tehnik01v: A-dolf Grube1rti'k: (GG Ljutbaja,na), Franc Hos·tni.k (GG Ljuhljana), 
Ivan Marincelj (KGP Ko;(evje), F·ranc Menart {KGP Kočevje) in Franc štefančič (GG 
Postojna) . 

Izp.i-t je uspešno .@:pravil.o vseh 16 go;z.darskih .inženirjev in 4 goz-darski tehnilki; l. tehnik 
je med .izpitom odstopiL 

.Po oceni komisije so bili uspehi izpitov naslednji: Od goJzdarskih inženirjev sta bila 
2 odličnjaka (j'll(g. Kucler in i-ng. SaUiba~h), 6 1praN •dO'briih, 5 -dobrih in 2 zadostna. 

Gozdarski tehniki so dos.egli naslednje ocene: 1 prav dober, 1 dober in 2 zadostna. 

V splo·šnem lahko t11dimo, da so bili uspehi izpitov oprav dobri in da sodi ta skupina 
kandidatov med najmočnejše, ne le 1p.o številu temve:č tudi .po solidnem znanju. 

V.idi se, .da se razmer-e v goudavstv:u v,se holj in h·oJj no·rmalizirajo in urejajo ter da je 
tudi dotok ,novega strokovnega Jcad_ra iz n-aših 1Šol v.seh lkafe.go·rij ve-dno -večji. TaJko se ustvar-

210 



Jajo p'Ogoji za sistematično in strokovno poglobljeno odelo, za stroko:vno izpopolnje.v~mje ah z 
in:divi.dual.nim študij.cm ali s p,redavanji, tečaji in .semina,rji. V p.rv.ih .p:ovojnih letih vsega 
tega niso dopušč.aJe >takratne razmere in p-o·go ji. 

Vtklju'b temu pa o.pažamo, da mnogim ·kandidatom manjka sistematične pripnvni.::ike 
prakse, ki :naj ;bi jo y,salk 1začetnik opravil :pred i:~Jpitom in .s:i tako utrdil sv.oje .znanj.e iz 
vseh os..ruovnih vej gozdnega gospodarstva. 1Priprav;nik je še vedno pr.~puščen o·kolju, v kate
rega :Slučajno zaide. Pri tem se še vedno dogaja, da zasedejo začetniki •Sarn·osto jna vod i,lna 
mesta, ki jih v.odjjo, ,kakor pttč ved·o ~n znajo. Razumljivo je, da na ta način lahko 
nastame tudi gosp.odarska škoda, če nei:zkuše.ni in nerazgledani strok-"Ovnj.a1ki op.ravljajo 
odgov.ome vodilne posle. Taki pr.imeri vplivaj'o na mlade strokovnjake v·ečk:ra<t zelo ·nega
tivno, ta·ko v materialnem, kttkor tudi v moralnem pogledu. Pogosto jih •to privede v malo
dušnost in zagr·enjemost že v samem začetku njihove življenjske poti. 

Posledica ta.kega stanja je tudi ohčukk negotov·osti 1n šibkosti pri odločanju glede 
reševanja ra!znih vpraša.nj in problemov, ~i se pojavljajo v •.gozdnem gospoda·rstvu. Seveda 
trpi zaradi toga pQgost0 .tudi a'VIt.oriteta taJke:ga strokov·n·jaka-začetni·ka, Jd zavzema odgo-

Udeleženci terenskega 
izpita v lesnoindustrjj
s·kem 01bratu »Tomaž 
Godec« v Bohinjs'ki 
Bistrici (Foto: lnz. V. 

Mi.kuletič) 

vorno mesto, kar ga, če ni dovolj trden , napravi malodušnega. Drugi skušajo v takih 
primerih odgovornost l!a po·samezne nel!lspehe pnvaliti n_a tuja pleča i·td. Do takih in 
podobnih zaključkov smo prišli pri strokovnih izp rtih. To .na:s opozarja, da je nujno 
potrebno čimprej urediti priprav.:niško slu,žbo v go.:odarstvu, ker bomo s tem koristi~i našim 
kadro-m, ·ugledu st·roike, •ka·k·or tudi na·šemu sp.lošnern·li gospodarstvu. 

Kot nadaljrujo .pomanjkljivost, ki smo jo opazili pri kandidatih, moramo vsekakor 
poudariti ·dejst~o, da je še vedno precej strokovnjakov, ki obravnavajo nekatere probleme 
vse preveč z ožjega .go·zda·rskega, ne pa s .ši.ršega splošnega gosp,o.darskega gledišča . Gozdno 
in lesno g·ospoda:rswo predstavljata v naš.i republiki eno naših najvažnejših gnspodarskih 
pa o-og, ki je moono povezana S· splo;Šnim 6konomskim in SOGialn.im .ra.Z'VO jem naŠe dežele . 
Za:ra·di tega teili pmblemov ne moremo i,n ne smemo o:bravnava:t i iwhra.no, ker nas to la!hko 
·privede do porp·oln:oma nCljpaČnih zaključ.ko;v i·n enos transkih uk~epov, ki bi imeli škodljive 
posledice za r~zvoj, našega Stplošnega g.o.~o:da.rstva . 

Boleča točka, ki je p~i naših strokovnih iz.pHih •Še vedno zelo pereča, j.e ·vsekakor slabo 
obvladanje zak!onodaje in splo·šnih upravnih in gospodarskih predpisov,. Se vedno pereča 
zaradi tega, Iker se to (pona•vlja že več let in smo to pomanjkljivost v kritikah in analizah 
naših strokovnih .i.zpitov ,že ponovno oži:gosali. Naša splošna ~o tudi ,guzdarska zakonodaja. 
ter razni g.o·spodar.ski predpisi so odraz našega dr,už.benega in .g.ospodarskega razvoja in ne 
smejo osta-ti neznani nobenemu us1užbencu javne upra·ve in gospoda,rs:kih organi·zacij, 
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k · • 1 d'l . ··o darskcmu ka·dru kot so . .šefi okr.ajnih upra-v za gozdar.stvo in upra-, aJ se e vo t n eu1u S 7: · • " • • • v " , . 

vi·telji ·uprav pri gozdnem gospodarstvu. Napa:cno JC gle·danJe neka,tenh, ces, saj unamo 
pravni.ke! Danes smo vsi poklicani, da ·sodeluj.emo pri izvajanju pr·edpisov -naše ljudske 
oblasti in da smo tolmači njihovega namena in cilj ev. Sicer pa ·smo voči·no gozdars'kih 
predpisov P'red i·zdajo prediskutirali tudi v okviru n aše stmkovne ·organizacije DIT gozdar
stva in lesne industrije in tako aktivno sodeloval-i s svojimi pripombami ~n predlogi pri 
obravnavanju posameznih zakonskih o·snutkov ter nam že .zaradi te·ga ne mor ejo biti 
neznani. Menim, da nikakor ne smemo več dD!pušcati malomarnega ·odnosa, iki ga kažejo 
posa111e.zni·ki ·do naše zaJkonodaje in ·do naše·ga družbenega razvoja , ka,r ho treba vsekako.r 
dosledno upoštevati tudi pri strokov'llih izpitih. 

Terens>ki del izpita ma J el.ovici je hil zaradi slabega .vremena pomanjkljiv. Bolje je 
uspel dr-ugi del izp ita v lesnem. obratu »Toma~ Godec« v ~ohinj.ski Bistrici. Ta'ln je bilo 
mogoče obravnavat·i vse faze od prevzema okro.glega lesa na krliš-ču, do vs.kladiščenih 
lesnili i.zdellkov. 

Pri tej pril~ki bo prav g;otov.o zan imivo ·tudi vpra.š<l!llje, ·kako se v pra.h;i mzvijajo 
absolventi 1raznih smeri, ki ~o diplomirali na fakulteti ·Y Zagrebu. Ah se razvijajo absol
venti :biološke smeri v h i.olo.ško in absolventi. tehnične smeri v tehnično smer? Po podatkih, 
ki smo jih ugotovili pri za;dnjih dveh strokovnih i·zp·itih , ·zlasti pri ·zadnjem, na katerega 
se nanaša to poročilo , lahk.o trdimo, da v praksi ni povsem tako , kot bi pričakovali. 

Tako vidimo . .da so l>i O>logi .zapoosleni :pri projektiranju in gradnji go zdnih cest in žičnic, 

obratno !pa ab.s·otventi khni.čne smeri pri ,goj,itvi .gozdov. Razen tega je ·bilo precej kan.cH
datov z<l!poslenrh v .tahaciji. Prwksa pripravni.kov se razv.ija pač tako, kakor slučajno 

nanese službeno me·sto, ki ga trenut•no zavzema posamezni str.okovnja·k in kakr.šna je 
trenutna potreba služ·bodajaka. Zato se p·o javlja vprahnje, čemu so potrebne l·oČea'1e 

smeri p.ri študiju na fakulteti? Ali je to +a naše sedanje ra.zmere res smotrno? .Poka zalo 
se je, da so za današnje T'a-zmere najbolj primerne fakultete, ki vzgajajo gozdarske ir'lŽ•e
n irje splo~nega tipa. Ra.zvoj v posamezne smeri in moreb itne sp•ecializacije pa so omogočene 
vsa·kemu strok·ovnjaku v poznejših letih med službovanjem. 

Končno naj omenimo, da st·a za prijeten zaključek izpitov prevzela skrb GG in LIP 
Bled. O.rga11izirala sta prije.te.n tovariški pomenek, ki se. je po razglasitvi izpitnih rezul
ta;tov raz:vil v ·domu >>Pod Voglom« ob lepem, •romantičnem Bohinjskem jezeru. 

Ing. Bogdan Za ga r 

PRIRODNE DREVESNICE POD SEMENJAKI 

Pri ·rure.vesnih vrstah, .k.i so pri nas manj ra:ZŠi·rjenc, kot n. pr. duglazija (Pseudotsuga 
Do.uglasii var. viTi,dis} fi er ze.leolli :bo.r Winus strobus), jn je prido:bivanje njihovega somena 
težav.n:o, se posluž.ujemo posebnega na:čina pflidobivanja sadl.k: 

.Pmstor okoli dreves, ki smo jih ,določili za semenjake, očistimo vsega .grmovja, in 
odstranimo vsa večja nezaželena drevesa, .da se izo.gnemo prevel.i.kemu zasenčenju (sklep 
0,4) . Pre.dno za,čne seme odtpcrdati aili pa v jeseni (leto dni pr.ej) [> r·ekop•ljemo predw.ideni 
)!rDstor za rovnico, to je za 15 cm glohoko. Izkopane v vrhnji rpla:sti leže,če korenine, kore
ninice, kamenje in panje o.dstu.nimo , .da s tem ·!Pr~dobimo čim več rodovitnega pro~tora. 
Pri določanju površine upoištevamo višin·o drevesa, nagnjenost in o'blikovitosl terena, 
venda.r več tkot 8 m razdalje ·Ood semenjalka nismo upora~bljaJi. Pripravljeni prostor ogradimo 
7. navadno ,ograjo za opozorilo , da vstop mi dov.oljen. 

Ko jesoni po vačkratnem ·preglBdu ugotoV:imo, da se je pmstor za.semenil, ga pok'fij.emo 
s tan1ko l do 2 cm debelo plastjo humusa, katerega dobimo kje v bližin'i ali ga p.rin.esemo 
od "d-rugod. Ako so tla kisla, jih pred semenjtvijo 'poa:pni.mo . Revna tla iz'holjšamo s kom
postom, da so sadike hitreje godne. Med rastjo semenke .okopavamo in po p·otrebi oplev;emo. 
S tem, da pretrgamo .kap.ilare, prep rečimo preveliko izhlapevanje vlage j z tal. Zalivanje 
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ni potrebno. Sadike vzgajamo dov·olj re·d·ko, da imajo dovolj prostora za razvoj koreninic 
in .ste:belca. 

P.rednost gojenja .sadik .y takih prirodnih drevesnicah je v tem, da vzkali m zrast.e 
sadika na .istem kraju, kjer stoji njen prednikt seroenja.k . .P,o.neklo semena nam je tedaj 
najlepše predočeno i:n zagotovljeno v sc.me.njaku. V tem primeru ne moremo stloriti ničesar 
napačnega . 

. PmiZ'vodni stroški so malerukostni. Največ zamudi-mo s pripravljanjem prostora. Okopa
vanje in pletev .opravimo v nekaj urah. To,rej so stro~lci v primeri z r.ednimi dreve.s.n.icami 
v·ehko manjši. 

Uspeh presajevanja sadik ,iz prirodnih drevesnic je ne.primerno večji od uspeha pre
sajevanja saditk iz naravnega mlaja. In to v .glavnem zato, ker si semenke napravijo v pre-

V Mali Bukovici pri Ilirski Bi.-;trici so osnovali drevesn~co v zavetju zelenih bor.ov z eno
}e.tnimi sadukami k vrste. Ograj eno je z ·bo:dečo žico 90m2 . Gd setve spomladi 1954 pa do 
maja 1955 ni tbi.lo breba zaliva-ti ne pleti. Pre'd setvijo so .namakali seme 14 dni v vodi, 
zato je naglo in •zelo dobro vzklilo. Sekcija za pogo,z.dovanje ·ktrasa v Ili.rski :Bistrici j.e 
nato uredila več takih drev;esnic. :Pr:i Mali Bukovici ;raste 55 Let star zeleni ho-r, ki je vis01k 
25m in debel 92 cm. Kmetje v Bnkinih zdo ,povprašujejo 1po sa;d~kah te vrste. Leta 1954 
je nabrala Sek·cija za •POig!O·~dovanjc krasa v Jlir.ski Bis,trici 160 kg tovrstnega semena. 

(Foto: V. Beltram) 

kopa ni in zra.hljani zemlji močno ·Šopasto ikoreninico, kar je 1glavni po·go j za uspešno rog·o
zdovanje. Pri sadikah ;jz .naravnega mlaja je to omogočeno v ma-nj.ši meri ali pa .sploh ne. 
Najholj je treba pa-ziti .pr.i izkopavanju sadi.k, da se ,ne potPgajo koreninam laski, brez 
ka_~teri-h je sa,diki življenje o.nemog.oč-en:o. Iz !pri.fo·dne ·drevesnice, kj.er je zemlja nrahljana, 
dohimo · lahko popolnoma nepoškodovane .sa-di:ke, medtem ko jih iz !PTirodnega mlaja 
dobjmo botj te·žko. 

Ta način vzgajanja sadi·k je najbolj :pripo.ročlj.iv ·za vrste .drevja, katerih sem•e je 
težko -nabirati. Sev.eda pa bi uspeh dosegli tudi pri drugih -drevesnih vrstah, predvsem p.ri 
onih, ,k·ate.rih sadike ·razvijaj·o šopasto koreoinico. Jeseni 1952 smo prvič poskusili s. takšno 
d;·eves-nico ter smo semenke, ki smo j ih že našli na tem kraju, pozneje u.s·pešt_}O presadili. 
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d Č • n:ozd11c UJ)rave že 3 taJke drevesnice s ·s·kupno površino 400m2 
Leta 1955 so na po ·rO JU e. 
(posame-.mc merijo so, 140 in 180m2 ). V eni drevesnici gojimo zeleni bor, v ostalih dveh 

pa duglazij o. Franc Ho IS t ,ni k, ,goz.darski tehnik 

cRTALO ZA PRIPRAVO BRAZDIC V DREVESNIC! 

Najholj zamudno in nerodno delo ipri set.vi v dreve,snic-i je gotovo pripravljanje 
bra.zdic za seme, Ra:zp.ola:gamo sicer z razruirn orodjem in. p-ripomočki, ,ki nam delo olaj
šuj-ejo, kakor so na primer sejalne letve in deske, na ;katerih so pri-hite letve različnih 

pres·ek•ov. V večjih .drevesnicah pa uporabljajo za umditev brazdic valjarje z olbr.oči, kot je 
to biLo že 01pisano v GozdarStkem ve.stni:ku. 

Ko .sem .pred leti dobil v rok.e neki nemš:k!i vrtnarski časopis, je v njem neka tvrdka 
nudila poleg znanega vrtna.r.skega orodja »Wolf« (ki je, mimogrede pove-dano, odlično 

uporabljivo tudi v goz.dnih drevesnicah) tudi ta·ko imenovani »Rillenzieher«. Gre za pre
prosto ·orodje, katedm je mogoče na gre-dici, ki je prip,ravljena za setev, [}aenkra,t 
napraviti 4 do 6 brazdic. To .orodje ima lesen wčaj (top01riščc) v obliki črke >>T« in 6 

Črtalo nam omogoča hitro in 
praviLno m ·editev hraz·dic 

.premičnih kovinskih zob, ki .imajo obliko malega lemeža. Omdje se mt JC zdelo pripravno 
in .sem ga hotel p.rei.zkusiti. Seveda sem. si ga rno.ral prej izdelati. T<> sicer ni bil izdelek 
fine.ga mehani:ka, tudi premikanje zo'b je hilo dmi·gafuo kot pri originalu, venda,r se j'e 
v ipraksi dbneslo. Kaiko to doma ~~delano .orodje iz-gleda, si la:hko ogledamo na ;priobčeni 
sliki. Tehn~ka ·pripravljanja bra.z.c1ic s tem onodjem je prepr·osta. Oh mbeh za ·setev p,ri
prav;ljene g.redic~ napnemo vrv,ico, prvi rzoh :črtala pa beče o'h nj·ej ·in hkrati že k,oplje 
prvo braZJdico. Nabo prestavimo orodje, da pride :prvi zo.h 'V zadnjo hrcazdo itd. 

Pri tem naj o.meni.m, d.a je priporo-čljivo delati vr:stice vzdolž .gredice ·in ne po0ez! 
Kasnej.še delo pri oskrbi. in negi kali-ča je pri taJki :razvrstivi lažje in učinkovitej.še. Delavec 
dela pri O'kopa·v<tJnju in ipretvi g.redic na}lažc tedaj, če je s prednji-m delom tdesa 
obrnjen vzdolž gredice. P.I'i tem drži no·gi ·drugo za drugo, da ne razširi stezice in da s tem 
ne .poveča :neizkoriščene površine! V takem polo'Žaju lahko okopava in :pleve levo in desno 
gredico in .do skrajnosti zman:-j~a nepotrebno ho jo po gredicah. . 

Glo:b,ino brazdic lahko reguliramo, če r-očaj o-rodja držimo više ah niže. Pri nizki 
legi ročaja ·dobimo globlje hra.zdi·ce, pri višji leg~ pa plitvejše. M. V. 
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IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA GOZDARSTVA 

IZ PRETEKLOSTI šTANGARSKEGA GOZDA 

Prispevek k zgodovini borbe med gozdom in poljem 

Dr. Vlado Va 1 en. č ~ č (Ljubljana) 

Kr.če.nje ·gJOzda, s.preminjanje v njivsko, travniško ~n fPaŠn.iško kulturo ber naseljevanje 
na gozdnih krčevinah je 'bilo na Slovenskem ob koncu srednjega v.eka v glavnem zaklju
čeno. Nove nasdlbine so zrasle sredi •go:~dcw, v .ro.vti.!h in kopanjih (1). Toda s prvotnim 
oaseljeva.nj.em in poznejšo notranjo klolon.izacijo ni bila še izt-rebljena vsa razp.oložljiva 
g;o·Zldna !P;ovršina .. Ostalo je še ro01ogo g·oZJda na .relativnih gozdnih t:leh, ki so bila s:pos·obna 
tudi za .drugo kultuno (2). V takih g,ozdovjh se je k·I'Čenje .nadaljevalo, ponekod v večji, 

dt'ugod v manjši me·ri. Glav;ni razlog za nadaljnje sp.re.minjanje gozda v dPuge kulture 
je verjetno b.ilo naraščanje prebivalstva. Razpo1o.žljivo polje ni več moglo .p·rered.it·i večjega 
števila ljudi, zato .si ga j·e kmet ·r.az;širil. Pozgal in p;osekal je -go·zd in sj uredil na. pri-dob
ljenem zemljiš·ču nj,ive, ki jih je .posejal z žit·om. V okolišu Stangarsk·e·ga .gozda moremo 
ta razvoj zasledova-ti $kazi XVI., XVII. in celo še ·v XVIII. .stol-etje. 

Lega, obseg, lastninske in. posestne razmcJTe 

Stangarski .gozd leži med Savo in :potokoma Be.s.nico, ki se ia:liva v Ljubljanico pri 
Podgradu, ter Reko, ki teče 1pri Litiji v Savo. Kaspret je njegovo lego in obseg, verjetno 
po starih lisbinah, opisal ta1kole: »Sta.ngarski gozd je poldrugo miljo* ·dolg in dobro miljo 
.~iroik. Meja je začela ptri Litiji in ·šla ob potoku Reka navzg-or do Pav-čeve kmetije, o.d tod 
proti Grušev.i in Mašev.slk.i Dragi do Tujega g~rma, kjer so ·bili trije mejniki, nato k ceukvi 
sv.Nik·olaja na Jančah, .od te ce·rkve ·do Zavrha pri Gahrjah in do Z.amrta Roja. (?) ob 
BalamtO'vi (W·ailand), Kastdčevi •in 2laj.dnov.i (Schleiden) kmetij.i do Besnice, o·b tem 
potok·u do starega osterborškega gradu .in Save ter končno r0b Savi do Litije« (3). Nisem 
rno.gcl sicer lokaliz.ira-6 vseh navedenih mejnih točk, vendaii" se da iz pop.isa ugotoviti, da 
je Šta-ngarski go·zd obsegal p.ozn.ejš·e čase davčne {)h-čine Kresnice, Kr.emiš·ki wh, Sv. Anton 
(Stanga) in vsaj del, če ne celo :ohčino Volavelj. Po franciscejsik·ern katast.l'u .iz l. 1825 so 
imele ·te oh~ine skupno po-vršino .14.376 oralov in 1297 ·kvadr:atni:h se:;nje·v,** kar na grobo 
tu.di ustre.za Z<goraj nave.dene.mu obsegu (4). 

V času, za ·kater:ega imamo najstarejše arhivalne vire o Stangankem goW.u, to j-e 
sredi xv.r. -stoletja., j.e -bil -go·:z.d v rcokah dežeLnega kneza. Kdaj .rn kako ga je dob,il v svojo 
last, se ni dalo ugo·t·oviti, najstarejši v.ice.domski urba.r i.z leta ]496, ki vsebuje deženo
knežj<> .pose.st na Kranjs:ke.m (5), -Sta:ngar&k.ega go.zda -še ne omenja, pač pa se pojavita 
županiji Štanga (prv.otno pod ·imen:om Kh·oniskhau, Khoinskou, Khon.iskha) in Bemica prvič 
v u1rbarju iz le.ta. 1591 (6) . . Pi()d tema .dve.tna Ž>upanijama so v.i:cedomski ur.barji izkazovali 
naselja .z .deždnoknežj.imi po.dlO'žniki •iz Štangarskega go1:da. če ne prej, je deželni knez 
prevzel gozd v -sv;ojo rposest v za.če.tku XVI. stoletja, k;a je s svoj·im rudarskim redom 
proglasil rudnike, rudna- ldiš.ta i·n g.ozdm·e, kl so slu·žili rudarstvu, :za :svoj<> kameralno 
last, v koli:k•or ti že niso bili v r.okah. drrugih upraviče.nih lastniikov .(7). 

Tedaj je bilo g·ozdno o·zemlje maLo n-tl!.Seljen.o. Go.zd j;e bil še v dobrem stanju, k.e-r so 
rCidki naselj.enci kr.ili sv·oJe p.otrebe p.o les-u .in po drugih gozdnih proizvodih, ne .da bi 
delali gozdu škodo. Toda: .že S'T·ed.i XVI. sto0letja .so za·čeli g<>-zd po malem krčiti in spre
minja~i zemljišče v dru-go kultuno. L. 1548 je v.icedom dovolil litijskemu župniku, da je na 
pustem .zemljišču ·v gozdu umdil Lri vi-nog;mde, ord katerih se je zavezal dajati desetino in 

* Verjetno je m:i~ljena avstrijska poštna milja, ki je merila 7586 m. 
*''' Oral je meril 0,57 ha, kvadratn-i se'ženj 3,59 m2 . 
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gorSiko p.ravc1o. Tedaj je ·dvonna k·omora na"I"o-čila vicedomu, naj tistim, ·ki .so izkr.čili novine , 
izstavi pismeno listino, uvede naj tudi .gor;sk.i red, kot je na Kranjskem običaj1en. in jih 
za tri ali ~tiri leta Q{>'rosti desetine •in .giO•l'lnine (8). Večjemu številu v.icedomskih pod
ložni-kov je bilo dov-oljeno, •da so si v .Stangarskem gozdu .i·zk,nčili protJ zmer-ni .dajatv-i 
5 do lO reparjev* la,ze in v njih pasli živin·O (9). Razen z •dovolj-enji .za !krčenje goz.da 
sta se vicedom in dvonna 1komora v.ečkrat ukvarjala z dlajanj.em dovolj.enj za sečnjo 

lesa raznim prosilcem, med njimi .s-.osednim .gra·šča.kom, cerkvam, stiškemu samostanu ter 
tudi p.odolžnikom kot n. pr. soseskam v Dolskem, Spodnji rn Zgornji Zadobravi, Sneber
jah, ~martnem, Vevčah, Kašlju in ZaLogu, ki so potreb.ovah les in. .s·e 1pr;itoževali, da jih 
gozdarji ovirajo p·ri preslorbovanjH z drvmi ali z drugim potr-ebnim lesom (lO). V gozdu 
je bi]o v tiSiti!h Ča&~h še mnogo ·hrastovega .drevja ki je hilo sposobno za izdelovanje skodel; 
ena sama grašča·kinja je p.rejela na primer iz Štangar-skega g;o,zda 60.000 skodel in ko je 
pr.osi.la •Še ·za posek ,tolikšnega števila hrastov, da bi zadostovali za izdelavo 4000 srkodel., 
je vicedom v sv·ojem powčilu dvorni komori leta 1592 poudarj.al, da je gozd že zelo 
opustošen in jle meniL naj bj se tpr-osilka zadovoljila s tem. krur je že ,dobila. Če bo ·njen-im 
pr9šnjam ve-di)O ug-odeno, bo iz tega izvajala pravi(.o; sicer ;pa more .za denar s.kodle 
povsod ·dobiti. Odločitev o p,rošnji je vic~dom previdno prepustil dvorni :komori (ll). Toda 
izkoriščanje gozda, zlasti po po-dložnikih, je sčasoma zav.zelo ta~k ob.seg, da sta v.ic-edom 
in .deželni gozda.rski mojs;tor, ki je s. sv;ojimi goz.da,rji u~pra·vljal d·deln.okne-žj·e gozd.ove. iz
gubila nad njim nadzorst-vo in -se v njunih pOimčilih s·tal.n.o ponavljaj'()• t.ozbe o pus.toš.e-njib 
in krčitvah. 

Krčenje gozdov in urejanje lazov 

Podložniki, ki so živdi po naselj.ih na .ozemlju in v bližini St.a:J1garskcga goz·da, s-o si 
v vedno večji meri prisvajali dele goZida, jih kr.čili .in tak.o 1pri.dobljena zemljišča uporab
ljali naprej za pašo, potem pa jih p.reurejevali v nj.ive, ki so jih, ko ..so b-ile izčrpane in 
niso ·dovoJj •rodile, kmalu o-pustili. Kjer se je uveljavil takšen ob.delovalni sistem, je pomenil 
uničenje gozda v njegovem okolišu. Vicedoms-loo pomčilo dvo!l'ni ~Gomori iz l. 15 i7 nazorno 
popisuje posto.pek ·.pri krčenju gozd:ov. Podložn~ki najprej zasežej.o .kos gozda in ga ogra
dijo - ta!k •kos gozda so imen-ovali zavod** (vicedom piše souod in pr.~pominja, da i.zraza 
ne zna ponemčiti) - češ da spa-da zcmlj~š:če k nj~hov.i lvmetiji. Jeseni , ko se listje posuši 
iln ·o,d:pa.de, ga .za.žJgejro, da ima živina na stpomlad b.oljšo pašo. Od tega pož~ganja se 
deloma :posuši drevj.e, suho ~n tud·i šc zeleno drevje pa posekaj.o. Če lesa ·ne .porahijo, ga 
razsekajo v .drva, zložij.o na kupe in ~ko je -dovolj suh, zažgejo. Zemljišča so tCbklo pogno
jona .s pepelom, nato jih § prekopavanjem na -čisto i-ztrebijo ter nanj-e posejejo proso ali 
ajdo. Ko je zen1lji·ŠČe izhčeno i•n ograjeno, si hočej.o prilastiti naslednji zavod, ipO!s~opck 
pa se vedno ~nova ponavlja; podl•o.ž.niki si prilaščajo gozd kos za ·kosom, ga krčijo in si 
urejaj<o vl'l!dno nove .Iaz·e (12). 

Gozda pa niso 'krčili .s.amo .vicedoms-ki .po.dložniki, tem~eč s·o 1bil'i pri tem udeleženi 
tudi podložn~ki raPnih sosednjih zemljiških goS;postev. Seznam iz druge polovice XVI. sto
~etja v.sebuj.e 9 vic-edorruskih in 14 tujih .po.d.Lo·žniik-ov, ki so na nov.o iz.krč.i]i rovte. Posebej 
-so omenjeni trije bratje, ki so na·ptravjli 11ajvečje pustošenje. Izkr.čili ·SO in si :prilastili 
več ·zemljišča, ·kot so ga .prv.otno .imeli, najlepše bukovo in hra,stovo drevje, staro i.n mla,do, 
so posekali, zemlj~šče po·~gah, hrastovino pa pr.oda.Ji sodarjem za doge. Eden izmed b.r.at-ov 
je ·pr-odal svoj ,del km·etije .in .r.ovt drugemu bnLtu za 105 tolarjev, sam pa si je izkrčil 

* Repar {Pazen) je hi1 vreden 4 krajcarje. 
"'* Ple-teršnik, II. del, str. 896, ·navaja ·tri pomene, nov, rnla<d .goz·d (neuangelegter Wald), 

gozdni .sestoj (Waldbesta.Il!d) in gozdni ·d.elež (Waldant1heil). V vicedoons.kem .poročilu je bil 
i~raz uporabljen v za.dnjem pomenu k·ot :gozdni delež. Ta·ko razl<llg·o izraza »zav.od« se da 
razbrati tudi iz .drugih Listin. - s·e dandanes .pravijo p-onekod kmečkemu goz.du "zavod«, 
n. pr. v ~g-onnji :Savinj-ski ·dolini. (Op . . ur;edništva) 
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velik nov laz (13). V vlogi iz 1. 1592 so fužinski podJ.ovniki iz sosesk .Sla&pe in Pol'anc 
(Slapnizach und Pollan) tr;dili, ·da n.is.o samo o,jihovi pre·dniki, temv-eč vsi, ki so nase.fjeni 
na Štaong<lirskem gozdu in ob Savi, ne.ovimno pri.J?rav·ljall la-ze, ker ni1so imell dovolj 
polja. V gozdu so tudi pasli svojo .drdbnico, ker sicer ne bi mogli re.di·li živine, iJl so 
menili, da je biLo v.se to ;\:xr:ez škode za ·gJozd. D.o l. 1590 jih pri tem. ni .nihč·e oviral, tedaj 

pa jim je knežji lovski moj-ster pričel 1brani.ti urejanje rov:to:v; ·Če jim ne ·bo poma.gano, 
so tož-'i,Li, bodo morali zapustiti svoje kmetije in vzdi v .roke beraš.ko pali.c.o (14). Ukrepi, 
ki s·o jih p:o.dv,z.emalli vicedom, .g.oz.cla.rski mojs•ter in gozdarji , .da bi zašoitili gozd, so •ostaja,li 
brezus.pešni. Zlasti ni bilo m01g.O'če priti do .živega tujim podlož-nikom, ki so UIŽiva"li zaslombo 
pri .svoj.ib .g.ospostvih. Ko .se je neko·č, v;erjetno ,zavadi požiganja rovtov, po gozdu razširil 
požar, je gorelo nekaj dni in je nastala veli·ka škoda; vsa .zasliševanj,a, da bi našli krivca , 
so bila zaman. Komisarji, ki so v dr.ugi polovici XVI. stoletja ·objezdili go-zd in našli 
številne •lane, so sma,trali za najva:žn·ejše, da se ohranijo .in obvarujejo pred krč·enjem 

dotlej IŠe nep:ri.z~deti ,deli .gO!z.da . Za.~o so, ~dokler ne ·bi bil j,zdan genera"ln~ .manda.t in navo

dila za g-o.zdarskega mojstra .glede upravljanja in gospodarstva z go:udom, pr·epovedali 

kmetom pripravljanje novih r.ov·t 1pod gr·ožmJo, d·a jim bo sicer ne le odvzet užita.k priJa
ščenih ·zemljišč, temveč so jim .zapretili tudi s telesnimi ka.zni.m.i. Za.g.wzili .so še, da 
bodo -deželnomu knezu, če bi si v gozdu .naseljeni po·dložniki še naprej prisvajah zem-ljišča 
s bčenjem, :prodbg<!;1i, uaj ·vse kaj•žarje ·brez ra2lli.ke odstrani iz .goz..da in jih nase:li na 
pustih zemlj~·čih ceJrkvene posesti, na lazih .pa pusti zopet rasti drevje. Ven:dar prepovedi 
niso nič zalegle; proti koucu stoletja so se priložbe o pustošenju gozdov obnovile, izdane 
so bile nove prepovedi, s pri·ž.nice ljubljafTl.ske s·bolne cerkve i.n v drugih cerkvah so bili 
preč.itani ter p.r.i deželsikih so.dišč ih. ·v Lj-ubljani in Viš-nji g-ori razglašeni cesarski mandati, 
ki so prepovedovali krčenje ·gozdov (I5). 

Vic-edomske pD'dložn~ke, ki so jih za.lotili , -da so .ddali v .ozdu škodo, so zapirali 
v vicedomski stolp ob kruhu in vodi, gle.de tujih podložnikov pa je vicedom prosil .dežel

nega ·gl•avarja, naj glede kazni posreduje prj prizadetill zemljiških gospodi.h., kar mu j.e 
glavar nblj.ubil. Ko je ob ,drugi pril.iki v odsotnosti dddne.ga glavarja prosil za posredo
vanje njegovega ·namestnika, ose mu je ta ·opravičil, da deželanom ne more ukazovati. 

Ra.z.umljivo j'e, 'da viced.om ni ·upal s ,kaznimi lastnim podlož.nikom IPr·e;prečevati krčenja in 
prisvajanja gozda, ko !pa so to počeli tuji podložniki in o·stali neka~novani. Saj je z.nan 
celo primer, da je lastnik s·osednjega v;išnjegorskega go~po stva dovolil sv.oj.emu .podložniku, 
ela ·.si je postavil kočo v deždnoknežjem g.ozdu. To je bilo toliko .}a;Že, ker je bila meja 
med Štangarsk1rrn g,ozdom in višnjegor.skim gos.postvom sporna (16). 

Pri ,takem stanju .ni bilo .čudno, ·da so ·ukr~p.i oblasti naLeteli pri podl·nžn.i.kih na dej,~n

&ki o-dpor. Lota. 1580 je bila določena ko.mi.s.ija, v kate·ri so bili vicedomov u1amest.nik, 
g;ozdar:skli mojster in .deželn.i sodnik, da hi ·op.ravila običajni .po je.zd Štangarskega gozda, 

ugotovila stanj-e g-ozda, predpisal•a dajatve ·od novih rovi.ov ali pa Uikazala .p·odreti ograje 
pri neupravičenih prisvojitvah. T.oda :podložniki tuj.ih gOtspostev so članom komisij·e ,pregled 
preprečili in, :Če so si hoteli .rdLti živ·lj'.enje, so morali oditi, ne ·da bi opravili svojo nalogo. 

Za;ra·di novih lazo-v je me:d vicedomskimi p<>dLO'žniki p.rišJ.o celo do uboja. Zato .pojezda 
dalj časa sploh ni hilo (17). 

Ukrepi.. pr()ti pusto~enju gozda 

Leta 1595 sta vicedomov l!lanl'estni:k in goz.da.rs.ki mojster zo:pet obJezdila .g.ozd in 
sestavila obširno poročilo -0' stanju, v katerem sta ga našla. Poleg s.tar.ih lazov, ·.ki so jih 
vicedomski po.dlo,žniki imeli v go7ldu, s.o lllreaiil1 še :nov.e, z izsekavanjem m .z;a•žiganjem 

lepega starega in mladega hras-tov;ega .dr·evja ~o uni•čili gozd, .z v.isokimi plo.to-v-i ~o o.bda.li 
dele gozda z namenom, da pripravij.o nove .rovte, posekaj-o in po~g.ejo drevje in posejejo 
ži.to. Dve, tri, največ šti.ri leta ži·to na noviaah lepo uspeva brez gnoja , potem ne več; 

zato pustijo laze ne·obdelaJne ter izkrči·jo in pr.ipravijo nove. Po tem vzgledu delaj'o tudi 
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tuji podložniki. Od novi-h -la•z.ov in z;a les ne plačujej•o podložniških dajatev ne daV\k·ov. 
Po po.s-cbnem seznamu je imelo tedaj r-ovte 29 vicedomskih i.n 11 tujih pod~o.žn.i·kov. ~ami
sija je .za-to predlagala, kako naj bi se za hodoče pr.eprečilo n~upravi•čeno 1orčenje in 
·pustošenje go~da: stari •i.:n novi .la·zi naj se popišejo in ohdav!Čij·o, novih laz.ov se pod 
ka·znij-o ne sme p·ripravljati, pa .tudi tujim p·o.dlo!Žnikom naj se p.r:edpišej-o dajatve od 
rovtov. Teh po·dlozni~ov ni bito mogoče .kaznovati, ker so p;ri~dali raznim drugim 
gospostv.om, dasi •SO v gozdu sekali hraste in :bukv:e, .tesarski les in les za :čolne; ni-č ni 
pomaogalo; če .so jim podrli ograje in zaplenili na la:Zih posejano žito. DC!Želni glavar in 
vicedom naj bi twke padl{)žni,ke v im.enu rde.ž.elne.ga !kneza vkovala v vemige in jih ne spu
~tila, dokler .ne ·bi poravnaLi \ŠKode na lesu ali pla·Čali dajatev od novin .. P,O<dl·ožnikom, ki 
hi se zoper p :-:dpoved polastili zemljišča in .delali škodo, naj bi rovte odvzeli in jih pre
pustili vicedomskim 1)odlo.žni-kom ali dovol!1U drugim, ki so ubo'gljiwi in rbi v ,redu plačevali 
podlož·n~š·lve dajatve in deželne dav,~e, da se na·selijo na zemlj, i•š·čih z ženami in otroci. 
Komisij-a je nat·o ugotov-ila, da je lastninska pravi·ca ne-kate;r.ih .zemljišč spoma. Nekatera 
so pr~pa.dala podlaž.nik·om iz Št. Jurja pri Lit.iji, ki so spadali pod Lebe,k (Ljubek) , j ih 
už.ivali kot- gmajna in niso o.d nji.h služili dajatev, lebe-ški oskrbnik pa si je .ta1T1 lastiJ 
desetino. Od nekaterih ·rov.tov v gozdu je pobiralo •desetino višnjegorsko gospostv:,o, od 
drugih stiški samostan. Glede tujih podlo,žni·kov, ki so rovte ·obdelovali, p-a niso hoLeli od 
njih služ.iti .dajatev, je komisija nal"očila, naj se jim 7~i.to, šlo je za ajdo i.n proso, požanje 
in ·l,zroči· viced-omskemu oskrbniku (18). 

Obšimo sem .navedel por-očilo, ki ika'že, da se je :glede gos.poda·rstva z gnzdQm. uvelja
vilo drugo .stališče. Ni·č več ni ,bilo merodajna načelo, da j·e tre.ba goz.d ·ohraniti v dote
danjem obs-eg-u. Krčenje .gozda je :biLo do-pus-tno pod pogojem, če je u.l.ivale·c plačal pred
pisane dajatve in dajal desetino. Omenjeni 1pojezd je timel za po.d·ložniike v Štangarskem 
gozd·u reSJne posLedice. Ko sta nekaj tednov zatem župana iz Štange in Besnlce odšla 
z vi,cedomski-mi. podložniki, da bi na os.novi p>rejetega uka·za v .rov•tah tujih podložni-kov 
p.oždi ajdo in ;po,drli ograje, s.o j.i.h ·oni napadli s pu-~_kami, sulicam.i, raznim dr·ugim orož
j:em .i.n kamenjem .ter jih .po.gnaii v neg; kljub temu, da se niso hranili, je bilo šest hudo 
ranjenih, eden celo .smrtno, osem .pa je bilo pretepenih ali -zadetih od !kamenja. Med 
na(pada.Ici je b.do 10 podložnikov iz Poganeka,. 4 iz P-on.ovi:č, 2 i:z Hotiča, 3 fužinski, 1 rakov
niški, nekatera .ime-na .pa nisn b.ila ugotovljena. Venda!f tudi ta1ki p-o·hoji niso .p-reprečili 

prisvajanje gozda ·in ureja:nja lazov. Pa:r let po tem dogodku p.o:mča namreč. vi-ced.om 
dvo0rni 1k'()mori, da tuji podložniki navzlic prepov.edj delaj·o nove :rovte, č.eprav so jim 
_podrli plotove. poželi žito in ga pobrali za vicedomski urad (19). 

Primeri, •da so podložnikom laze po:dnli, so se večkrat ponavljali. To nam p·ri"Ča:jo 

tudi njihove prošnje, naj se j.im narejeni tr·ovti pustij-o ali pa naj .se jim povmej.o stroški 
(20). Nekaj zaslug, .da so ·Se po:dlo:žniki vkljub vsem prcpovedim in ukrepom širili v 1 goz.du, 
smemo pripisati gozdarjem, ker ,so včasih •zam.i.žali, ko je !Podložnik krčil gozd, .~n niso 
za,tirali takih po.izkusov. Tudi v!ceJdom in go1>darski mojste:r ni.sta b.ila ve-dno end-tna. 
Med ah.·ti naj.demo vLced·omovo p•o.ročil.o, .da .gozdarski mojster prev-e.oČ dovoljuje krčenje in 
p:ripravljllinje lazo·v, v ·drugem primeru pa j'e .gozda;rs~r mojster očitaJ vicedomu, da dovo
ljuje urejanje rov.tov, žganje apna .in ·drugo p-usbošenje g.ozdo.v za.radi dajatve, ki znaša 
mernik ovsa, .nekaj iko,punov ali nek.a.j ~rajcarjev. Leta 1660 je vicedom poročal dvorni 
komori, ·da je goz,darsk.i mojster pri pojez.du goZida raz-drl dvajset nov;in ali lafioV, ki jih 
je vicedom d.o~V"olil in so .bili vpisali·i •v .urba·r ter obremenjeni z dajatvami. Tr<iiJ j.e celo, 
.d_a ravna goz·da·rs,ki mojster tako stw.go le z vicedomskimi podložniki n:e ·pa s podložniki 
tu jih gospostev (21). 

Razumljivo je, da so podlož.niki nepazljivost in nezainteresi-ranost nižj·ih g.ozdarskih 
O·rgan-ov ter nes]o.go .in spore med vicedomom in gozdarshm mojstrom izrabljali v svoj·o 
korist. In •Čeprav je število rovtov ·Stalno naJraščalo, je bila šc ve.dno želja, da -se ohrani 
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gozd v najv.ečjem o.hsegu. Sele leta 1674 je dv.orna komora grajala .gozda.rskcga mojstra, 
ki je ob vizi.taciji g:o·zda le ugotavljal rpodlo.žnike, ki so opustošili g.ozd .in nap-ravili laze 
te-11 jih ~osv~r.il, namest·o ·da hi j.ih občutno kaznoval. NaPo~čala je, naj se rovti, kjer bi 
mo·gd .ras.ti g()zd, popolnoma odpr-avij-o, ostali pa naj se oh.reme.n'ijo z ·dajatvami in vpi
šejo v unbar (22). 

Obseg novih lazov 

V po,ročilu iz sredine in druge p·o.lovice XVII. stoletja so se ohranili za posamezna 
leta po.datki o števi·lu novih lazov. V letih 1657-1666 je bilo na g:oz;dn.ih področjih, kjer 
je ra5tlo najlepše drevj1e, izk·r.Čenih 111 J:azov, leta 16.57 je bilo ugotovljenih 14 novih 
rovtov, let~ 1661 jih j-e bilo· 55, leta 1663 12 in leta 1666 30; posekani les so podložniki 
prodali (23). V po1:1oči.lu iz leta 1672 je .go·z.da·rski mojster navedel imena 31 podložnikov, 
leta 1682 pa 19 po,dložnikov, ki so nam&ih nove laze. ~tev·ilo r·ovtov v Štangarskem gozdu 
je .zaJ~etok XVIH. ·stoletja šlo v stoti1ne, .gozda.rski mojster je c~nil, da ,so mnogi pndlož
n1ki ·sv,oja zemljiš-ča ·tri- in št.iri.kiratno p·ovečali (24). Ob pojez·dih leta 1702 in 1724 sta bi.la 
sestavljena obširna se~nruna vseh vicedomskih i.n tujih podložnikov, ki so· si .izkrči Jii laze. 
Ob teh .p.r:ilikah so bi·le določene dajatv.e za novine in samo v ,redkih p-rimerih, kj.or je 
bila ugo-tovljena velika samovoljnost po.dlnwi•ka pr,i kr.čenju gozda in škoda, je komisija 
p.redlaga.la kaznovanje. Le izjemoma so .laze tudi razdrli; to se je zgodil,o, .če j-e. ·oviral dr·uge 
.podložnike. Seznam i.1: leta 1724 vsebuje 24.7 po.dložn.ikov, ki so 'si j.z:krčiLi laze v površini 
870 me.rui~ov ž.itnega pos.evka, poleg teh pa je \o'CČje število rovtov služilo za pašn-ike 
in travnik·e. V seznamu •so bili upoštevani samo on! .r·ovti, ki so jih mo-gli ·ugotoviti po 
zaslišanju najstaJr.ej~i,h mož, katere ·So ·Z(Ijprisegli, da so izpovedali, kolilčo gozda so .s i 
po6dinci pdsvojili (25). Jasno je, •da ta~o niso mogli zajeti vse povr·ši!lle gozda, ki je 
bila ,jz:klrčena skozi stoletja, ampa~k kvečjemu tako daleč nazaj, do koder je segel s.pomin 
in ;izPočilo , 

Neka te ri rovti so v seznamu oz.načeni kot nes-talni. To je bil slabši svet, ki so ga po 
neJcaj letih ohdelo,vanja zapustili in je na .zemljitšču zopet zrasel gozd. Za taJke laze n·iso b-ile 
p:redpisane urbari.alne dajatve. Ne.kate.ri poedinci so .si, kot kažejo zabeldbc v ·Seznamu, 

prilastil i večje kose goZlda na raznih mestih ter ga sp.remenili v njive, tako ida S·O imdi 
več .la.z.ov. Venda·r je bil že. izjemen ,pr.i-mer, če si je nekdo prilastil zemlje za !POl kme
tije, ali če si je izk•r-Či·l zemlJišče v površini 30 me.rni'kov posevka. Običajn.o so na novo 
izik,rčenih lazih sejali ·le po nekaj mernilkov žita. 

Omenjeno je že bilo, da so si podh~žniki na iztxreblje~h zemlj iščih U'rejali tudi vino
grade. Sezna-m iz :ZaČ·etka XVU I. s.toletja navaja 48 podl-o·fu,ikov, ki .so imeli vinog.rade 
v Stangarskem goz,du . .P t~ddek v teh vinog.radi.h je bil ce.njen na 250 7':! -veder po 24 bo
kalov* vina (26). 

h-gleda , da so vi.nog.rade začeli r0puščati, kajti ob davčni .rektifikacij,1i -s.red·i XVIII. sto
letja je htlo i7Jkazanih samo 38 vinogra·dov z 81 23/24 vedra (.27) .. Verjetno pa je bil 
pr~dele·k tedaj , :k,o je šlo za odmero davkov nižje ocenjen, ~:ot je bil v resnici . 

Razvoj naseiJevanj,a 

Krčenje Staonga,rske.ga gozda je trajalo, 3\:IQ,t je mo,g.oče zasledovati, več kot .dve sto
letji in je moralo zaradi :sv-ojega ·obsega v znatni meri spremeniti naselitvene pogoje na 
tem področju. Valvas·o.r, ki Je ž.ivel v njegov.i bližini in ga je go·tovo dobro po,znal, je 
zapisal, ·da je hil Štangarski g-ozd pred n ekaj leti še malo obljuden, hil je le .g-o.zd in 
clivjitna , v času, -ko j-e pisal, pa so b.~la tam že polja in utovi, velike :in male vasi ter 
posamezne hiše (28). V ~tej trditvi je .pač nekaj pretiravanja, vendar je verjetno, da se 

* 13okal (Viertel) je držal 1,655 ht.ra. 
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je gozd prav v dobi VaJva.sorjcveg.a 'Življenja ~najbolj ~premen~L P:vi. ohranjen~ vicedom
ski urbatr, ki vsebuje županijo 5ita.nga (Kh.ontskhau) m Besmco JC .IZ leta b9l. Poleg 
Stange sta navedena še kraja Zavr.stn~k z eno pusto kmetijo, ter Poljane ·ob Reki (v.er
jetno štanga"rske •Poljane). Skupno je bilo v teh ikra:j,ih 41 urbarialnih podložnikov. Za 

žup.an.ij-o Besnica j-e v urbarju IIlavede.nih 25 p·odložni•kov (29). Urbar .ia ohdobje 1729 do 
1734 navaja 36 .naselij s 160 pO!dlO<Žniki štangarske župa.n.ij.e; če izvzamemo LitiJo in 

šmwr.tno, s·o verjebno letžala vsa ostala naselja na .področju Sta.1lgarskega g.oz.da. :Pri štiri
najstih naseljih je naveden Le po en podložnik ia1 gre' v tem p.rinteru najbrž za posamezne 

kmetije. Večine teh malih •nase.lij sploh ni mogo·če lokalizirati. P·od županija Besnica je 

bilo navedenih 67 p()dložnikov, 16 v Besnici in 61 v Le.pem Hrastu (30). Rektifi.kacijs·k.i 

spisi ·iz srede XVIII. stoletja na vaja jo za Stangarski goz·d 41 <Ilasdij s 182 podložni,ki, 

!14 5/6 celih kmetij ter 2i ·13 /Go <lomcev (kaj:Ž, Hofstatten), za ž-upa,nijo Besnica pa 90 pod

loirukov s 17 % celih kun et ij .in 21 11 j1s domcev (31 ). Iz vseh podatkov, ki jih imamo, 

je raz1vridno, .da je število tpo·dložnuk·ov, !ki so plačevali .daj·atve od zemljišč ·v Štangarskem 
gozdu, stalno naraščalo, da se je v primeri z začcbnim stanjem občutno pomnožilo in da 
je r!: ~bdi štev:ilo v u1·ba·rjih XVIII. ·stoletja navedenih naselij mnogo v.ečje, ·kot v prvih. ohra
njenih urba.rjih. V se to je .dokaz, da je štangarski gozd dobil št.evi.lue nove naseljence, 
katerih domačije .so bile ·raz.fire.sene vsepo·vsod ,p.o njeg-ovem p·odro:č.ju, kjer so terenske 

razmere dopuščale postavitev :kmetije ali kaj~e z nekaj za obdelovanje primerne zemlje. 

Ustalitev kulturnih kategorij in posestnih uzmet 

V lasti .dežeLnega kneza je štanga:rski g:oz·d ostal do leta 1 i31, ko ga je vladar 

»in locum gratiae« prepustil grofu Karlu Ludviku Ditrichsteinu, leta 1742 pa je po 'ina.k•u.pu 

prešel v roke barona Avguština Codellija (32). Zdi se da so bJe tedaj posestnc razmere 

podložn.ikov v štangars·kem .gond·u že precej ustaljene, kajti arhiv·s:ki viri ne govorijo več. 

toliko .o krčenju g>ozdov in se :dob.ijo samo .še posamezni pr~me;ri, da je bila podlo.žn.ikom 

dovoljena postav·itev kaj-že in izkrčenje. lazov (33). Konsolidac:ijo kultumih kateg.orij in 

posestnih razmer je verjdno po!)pe$evalo ne le izčrpavanje 1go11dni:h površin, ki so bile 
koliko,r toliko primerne za .spremembo v druge kulture, temv·eČ budi davčna tektifikacija 

in nekaj .desetlet·ij pozneje zemljiški ka.taster. Zemljišča i.n njihovi posestniki so bili 
popisani, zemljišča ob sestavi katastra izmerjena, vsa,k kos zeml}e je imel svojega posest

nika, pa :h01disi, •da je bri to z·emljiški g:ospo.d ali. podložnik. Možnosti. za .prisvajanje 
tujih zemlj·išč so bile .oqpravljene ali v,saj zelo re.dke. Najbrž so tudi 11ovi last.ojki 

Stangar.~kega gozda imeli b-oljše na.dzorstvo na·d svojimi gozdovi kot prej deželni kne2 
im ·so njihovi gm'!darji vsako krčenje bn prisvaj<llnje takoj preprečili .. Po besedilu prisege 

go.zdarjev barona Codellija - besedilo prisege je slovensko - so se morali ti zavezati. 

da b.r.ez 1dovoljenja gospos.ke ne .b.odo pustili požigll!ti alf .kopati nobenih lazov ali novin (34). 
Franciscejs.ki kataster nam Itokaže stanje kultur na podrečju Štang(llrskega .gozda za 

leto 1825. lz .njega je razvidno, kako ·daleč je šlo krčenje na zemljišču, kje_r je v XVI. sto
letju domala vso pov·ršino ·b.rez dvoma še ved.no •pokriva-l gozd. Raz·delitev kultur in izraba 

tal v davčnih občinah Kresnic·e, J<resni·ški vrh, Vola'Vlje i:n Sv. Anton (šta\11ga), ki so 

tvoriJe v glavnem področje Štanga'i~kega gozda, je razvi.dna iz razpredelnice, ki j'o ob
javljamo (35). 

Go.7)dna .površi.na p.o letu 1825 s.k.ozi celo XIX. stoletje n~ več nazadovala, ampak je 

celo ·narasla. Ka,ta·s-trs·ki .poda.~ki izka•z·ujejo ,za tk.onec s-toletja v na vodenih ~tiri!h kataSitrskih 

obč1nah 4098 ha (36) gozda, kar je .pri.bli·žno za 225 ha več kakor v času sestavljanja fran
ciscejSikega katastra. 

V last.ni:štvu. Štangarskega goz·da je konec XVIII. stoletja prišl·o do ~Sp.remembe. Imenje 

(Gi.ilt) Stango je leta 1798 takratni lastnik baron Fitip Code.!li prodal Antonu Rudežu , ki 

pa .ga ni dolgo .obd·rža·l, ampruk p:mdal ·osmim podlocžnik.om iz Stan:ge. Leta 1844' j-e bilo 
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imenje prepisana v deželni deski na ime Antona Mama i:z Stang;e (37). Prorlaja ni zaje-la 
vsa gospostvu pr.ipadajoča zemljišta, ·kajti .po kata.strsk·ih prot-okolih je ostal .Codelh lastnik 
ve.čje povr1Šine .goz-da. V katastrski občini Vohvlje je imel 2408 oralov, naj'Ve:Č je bilo za 
sečnjo sposobnega vis·nkega drevja, v da·včni občini Kre:sni.šiki vrh pa Qlkrog 25 o•ralov 
gozda. Okrog 750 oralov, po:večini ·go:ada, je imel v ·isti dav,oni .ob.čini lastmik višnjegor
skega go!postva, kne·z Auenperg; ttu.di v njegovem .goz;du je ras-lo pmdvs·em vi-soko, za 

sečnj-o t ·relo drevje, .s.koraj 97 .oralo'V je bilo nnač.enega kot kostanjev gnzd. V ~:ha.ngar

skem goz·du je hilo p·oleg hukve in hrasta tudi V·c:Liko ·kostanja (38). V davčni občini 
Štanga je obilo .na·d 280 ·Oiralov go·zd:.a v lasti .gospostva štanga; več kot polovica je bilo 
viso·kega drevja,, ostalo je hi.J·o srednjevisoko in tanjše (.Stangenh·olz). Od ·ostali·h kultur so 
bile v posesti gospos·ke le neznatne povl"Šine. V davčni občin~ Kresniški vrh so ·imeli pod-

Katastrska Kresniški 

k~ 
Kresnice vrb Volavlje Sv. Anton Skupaj 

- o<alov 1 
kv ad. 

1 kvod. 1 kvad. 1 kvod. 1 kvad 
k sež. oralov sež. onlov scž. oralov sež. o·ralov sež. 

Zele.nja·dni vrtovi 344 1 98 7-68 2 122 3 1832 
Sa•d.ovn jaki 19 596 19 596 
Vinogradi 6 1427 12 787 12 1381 32 395 
Travniki 135 1395 66 146 499 316 202 392 903 649 
Travniki z .drevjem 1 1006 1 1006 
Travniki s sadjem 39 247 146 574 286 578 213 332 685 131 
Pašniki 271 1055 143 328 1840 1504 700 22 2955 1309 
Pašniki z drevjem 798 874 798 874 
Pašniki .s sadjem 23 1517 23 1517 
Njive 191 298 299 433 766 1416 402 283 1659 830 
Njive s ,sa,djem 464 4 713 l H7 5 1324 
Njive s trtami 253 253 
Mladi gozd 2 1270 2 1270 
Go~doV'i 297 380 851 1447 3987 1300 1657 1066 6794 993 
Pust-ote 53 220 2 99 ! 338 55 1549 
Močvirja 190 343 533 
Reke in ,potoki 109 401 47 1054 27 1559 26 625 211 439 
Pota 26 127 40 670 80 487 53 750 200 434 
Stavbne parcele 3 912 3 1301 9 492 5 758 22 263 

1130 249 2453 569 7516 663 3276 1416 14376 ).297 

looniJ<i štanga,rskega imenja okrog 250 ·o.ralov sku1pne:ga go,~.da, v dav.čni občini Volavlje 
sta imeH vas Prežganje in vas Laz.e vsaka okrog 15 oralov m.ladcga gowa. Gozdovi, ki 
so hili v posesti vas1, so .biJi sl<11bši, v .njil1 je raslo samo .srednjevisoko a.Jli mlado drevje. 
Razen skupn•ih g·o:z.dov so imele vasi tudi !Ilad 200 oralov skupnih pašnik·ov. 

V Jasti zemlj.iškega gospostva in fevdalnih veleposestnikov je ostala polovica g·ozdne 
površine, .cin-uga poLovica je bila v posesti podhY.žnikrov in -vaških sosesk. Od ostale ·kuLturne 
površi.ne so posedovali feVldaki le manjši del, povečini je bjJa v potdložniškjh rokah. Ne 
moremn sicer v ~štev:ilkah izraziti ·obsega p:ose.sti Stanrgarske~a .gozda, ki je bila v začetku 

deželnoknežja last, .jn ·obsega nj.iv, travnikov .in .drugih k-ultu.m:h površin, ki so prvotno 
slu:Ž.ile v robmočju Stangalrslkega, go-zda naseljenim ,podl:ožniJkom. Mo.gl.i pa smo s.kozii dve 
stoletji zasledovati, kako ·SO si podl•o.žniki prila·šča11. ,deželnoknežji gozd 'kos za koSiom in 
ga spreminjali v llljive, t.ravni,k,e, pa5nike, v manjši meri tudi v vinog.rade. Zato ni nobenega 
dvoma, <da je bil znat-ni .del tal, ki jih je kataste,r leta 1825 .izkazoval kot njive, pašnike in 
druge kulturne površine, •pridobljen v tem razdobju na ra·Č:un goz'~"'a. Za gozdom so naj
večjo kulturno ~ka•tego.r·ijo predstavljali pašn~ki, katerilh precejšnja površina je bila še 
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zara:ščena z ,d'J"evjem, kar kaže, v ka·kšnem obsegu se je gozd moral umikati pctšni~ki 
kultu-ri. Pašniki •SO ·dajali ·glavo{) ktrm<s:ko podla-go za živinorejo, saj je travniš.ka površina 
zao&taja1o edo z_a IP'oljsko i,n p11o:izv;odnja •kmne na travni;kih n.i mogla biti znatnejš~. 

Zanimi·vo pa je, v :ka~nem obsegu je bila že: tedaj razširj ena s<tdjereja. Na več kot 
700 ·oral ih travnikov in !paŠnikov so gojili .sadno d•rev j.e. 

P.o.ljedelstv-o v tem območj.u je imelo .z.načilnos.ti sta.rejših, prvotnejših 'obdelovalnih 
sistemov Š·e v času , ·ko j.e n. ,pr. ljwbljansko p.olje .praho poznalo le Š·e izjemoma in na naj
sl.ab~ili tZemljiš,čih. Doba požiga1ni·št'Va, tki je lbi•lo sre-d~o za krčenje goz.da in .za raz
š~'rjenje ,poJje.delske :in -travniške zemJje, je bila v Štan-garskem go~du v začetku XVJII. sto
letja v glavnem zaključena, ·dasi je •.- eorjetno še vedno prišlo d-o posameznih primerov 
kr-čemja goz·da z ·ognjem in seki.ro (41). B-esndilo .p•risege Codellijev<ih :gozda·rj.ev izpričuje, 

da je bilo pož~ganje ali ~mo jen je novin v ,drugi P'olov:ici XYI.JI. st·oletja še vedno znano. 
To.da ti1j.ive, 1ki so jih v .g.oz;du .j.zkr.č i li, so hile p:ovečini sta1ne .in. se niso premi:k-a1e skozi 
gozd, <k ot je hilo •to v navadi pri .prej prevla·duj•oČem požigalni,škem sistemu. nesta ini lazi, 
ki so j~h po nekaj :1et~h ohdelo.vanja zopet opustiii, so hil·i izjeme in le na najslabših 
zemljiščilb, ki se niso iz-kazala ;primema .za obdelovanje. 

Razvoj s.preminjanja g'O·zd\lle .površine v polje.delsko, travJl.iško in pašniško zemljo je 
imel dva pomCJnbna rezultata. Z raz-Ši•rjamjem ·obdelovalne zemlje so bjle po·večane živ
ljenj-s•ke možnosti prebivalstva na tem !področju in dane osnnv·e za mo·čnejš.e naseljevanje. 
Nič mamj' važno pa ni, da je s tem procesom p,rešel velik del nekdanj-e de•želo.oknežje 
zemlje postopoma, največ s p·risvajanjem,. v posest po-dložnik-ov. 
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DRUšTVENE VESTI 

RESOLUCIJA 
SKUPNE SEJE PREDSEDSTEV REPUBLISKEGA SVETA ZVEZE SINDIKATOV 
SLOVENIJE IN ZVEZE DRUSTEV INžENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE 

DNE 22. II. 1955 

Na d a 1 jn a kr ep ite v s o cia .1 i stičnih od no s o v med de 1 av ci v go
sp odar st vu je po soglasni presoji predstavni.kov ()Jbeh organiza~ij izhodišče njune 
druxbene dejavnosti. 

Or.ganizaciji menita, da je samo !Z uvajanjem sleiher.ne.ga delavca v a.ktivno gospodar
jenje, z .dobro in 51krhno onganizacijo proizvodnje, z doslednim socialističnim nagrajeva
njem po .delu in .z nese:'bi.čno medsebojno pomočjo, ki so jo predvsem poklicani nuditi 
tehnično bolj vešči .delavci svojim tovari-šem, možno v polni meri oblikovanje samostojne, 
napredne, tv<;>nne osebnosti sodo·bnega delavca in nenehno izboljševanje njegove življenjske 
ravni, kar j'e osnovni smoter graditve sociali)Zn1a i·n vseh omenjenih ukrepov. 

Zato si 'bosta organizaciji z vsemi svojimi silami in možnostmi rpriiZadevali, da bo 
vsakemu dehvcu resnično omogočen vpogJed v· .gospo.darjenje s rpo.djetjem in omogočeno 
<JJkt'ivno sodelovanje pri o.drejanju g.ospoda·rske <politike, gospooarske organi•zac'ije. Kajti 
že Il ustavnim določilom je vsem .delavcem zagotovoljena pravica do upravljanja in jim j,e 
za.to trelha pomagati, da se .USipOSobijo .za praktično upravljanje. Istočasno 'bosta organi
zaciji aktivno rpodphali vse naJpore operativnili in tehničnih vodstev gospodarskih orga
nizacij, ·ki ,bodo usmerjeni v to, da se za dosego čim lbolj,ši.h proizvodnih uspehov, ki. si 
jih v svojem ·delu želi vsaJk ves,ten delave.c in ki so temeljni pogoj za iztbolj·šanje življenjske 
ravni delov.nih ljudi, v okviru 'ZaJkonitih ·predpisov, tehnične zmogljivosti proizvodnih 
sredstev in ravni tehnične izurjenosti .delavcev čim ·bolj iz.popolnijo proizvodni proces, 
ogan.izacija dela, delovna disciplina, delovni 'n proizvodni normativi v vsaki .posamezni 
gospodarski organizaciji. Vz.poredno s tem bosta organizaciji odločno vztrajali, da so 
delavci z vi..šjo tehnično izobrazbo iu ki so celo na vodilnih mestih v .gos.po.darskih orga
nizaci.jah, dolŽni na topel, človeški način strokovno pomagati ostalim delavcem in z nese
bičnim tovariš.kim .prizadevanjem usmerjati njihova stremljenja za tem, da bi. bilo njil10vo 
delo č~m holj plodno in da bi se čim bolj izpopolnili v del.ovnih vc~1:inah. Or·ganizaciji 
se namreč dobro zavedata, da je prav s kr b za n ap re d ek teh n ič ne ku 1 tu re 
de 1 ovnih 1 ju ·di edini pošteni način, s katerim· se more ·pomagati ·delavcem, da 
pridejo do •boljših realnih -.zasluž,kov, hkrati pa so vsi delavci enaoko in v lastnem interesu 
do'ližni disciplinirano izvajati vsa gospodarsko-tehnična navodila svojega vodstva. 

Po soglasni presoji predstavai,kov obeh organizacij je za uspdno strolkovno tehnično 

izoibra·zlbo delavcev pqtre:bn9 predvsem izpopolniti na.še strokovno 6olstvo. Pri tem gre 
zlasti za temeljno v.pra'Šanje: kakšnega fizi-čnega in duševn.ega strokovnega delavca, s 
katerimi tehničnimi znanji potrebuje naša industrija, ker je od tega odvisno trajanje 
učne dobe, učni načrti, sorazmerje med teoretičnim in praktičnim poukom, učne 
mo.či in vse drugo . Organizaciji sta se zedinili, da bosta neposredno pom.agali pri pro
učevanju ziliMev in potreb naJŠe industrij·e •PO strokov;no tehnično izurjenih .delavcih. 

Kljub temu; da or.gani.zaciji 1pripisujeta silno velik pO'lllen pravilni izpopolnitvi stro
kovnega šolstva, vendar smatrata, da ni nič maujše važnosti 1pošolsko tehnično izOibta.že
vanje delavcev. 

Organizaciji sta sklenili ski'beti, ·da bo.do aJbsolventi stro-kovnih šol, potem, ko pridejo 
na delo v .go,spodarSike 011ganizacije, deležni tovariške pomoči s strani strokovno ·Že vpelja
nih tovari>šev in da jim ho omo,gočeno, da si 1bo.do neprestano .izpopolnjevali in utrjevali 
praktične stro:kovno-tehnične veščine, :potreJhnc ·Za ,plo.dno opravljanje določenega poklica. 
Prav tako sta ol'ganizaciji sklenili, da bosta sktiheli, da bodo odgovorni tehnično-o·pe·ra-
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tivni voditelji gospodarske organizacije spoznali vsakega novega , d~lavca, .ne glede . n~ 
konkretno delo, ki ga bo opravljal v podjetju, z njegovim delom, tehmko dela, varnostmmt 
ukrepi, ki jih je treba .pri delu upoštevati . ·Poleg tega st,a onganizaciji sklenili ·pos.krbeti 
za cbolj sistematično splošno tehnično in gospodars·ko izOibra.~bo vseh .delavcev, ne g.le.de na 

to, .kakšno delo opravljajo. Gre namreč ia tisto osnovno tehnično in gospodars.ko i.zo
·bra·zbo, ·ki jo na:.~ čas zahteva od. slehernega delavca in cki pr~dstavlja neke vrste osnovno 
tehnično kulturo. Takšna tehni•Čna izobraliba je delavcem namreč ,potrebna ne le zato, 
da si lahko iZopopolnjujejo svoje stro:kovno tehnično !Znanje in veščine, ampak jim om01goča 

tudi temeljiteje .doumeti 'Znans-tve·ne temelje materialističnega svetovnega n3Jzora in druž
beno gospodarske ve.de. 

Organizaciji sta popolnoma soglasni, .da za temeljito tehnično izobra,zbo delavcev ne 

zadoščaj.o 1zgolj 01bčasna .predavanja in d.a sama ·gola predavanja budi niso ·z<l!dostna, ter 

sta ·zato sklenili posk.tibeti za redna pri.zadevanja in tečaje, v katerih bodo .scku!iali uvesti 

čim bolj nazorno .posredovanje znanja. 

,po soglasni sodbi obeh organizacij ,noviplač·ni sistem omog. oča 

n a g .r a j e v a n j e d e 1 a .v c ev p o č in :k u, p o m n o z 1 n i v 1 o ,žen ega zn a
nj a,. r o č n c v e š č i n e i n v l o ž en e ga t e l e s n e ga n a ;p o ra . Zato bosta orga
nizaciji neposredno aktivno pomagah pri njegovi dosledni uvedbi. Kajti plačn~ sistem, 
ki .gmotno stimulira .delavce, .da več .in cbolje 'delajo, neposredno vpliva na povečanje 
količin materialnih .dobrin, od česa·r odločilno za;visi življenska raven delov.n~h ljudi. 
Na.grajevanje po .delu prina6a ne le preprotrebno •goS!podarsko vzpo·dbu.do :za .delo sleher

nega delavca, temveč prodstavlj•a tudi osnovno ;prvino osebnega dostojanstva socialistič

nega ·človeka. Or.ganizaciji si !bosta ·prizadevali, poleg tdmžbene in strokovne pomo1či, ki 

jo ,bosta ill!udili povsod tam pri uvajanju in izvajanju na-grajevanja po delu, :kjer slednje 
še .ni .i·zpeljano oziroma j,e nep~po'tno, razjasniti ;pomen ta•kšne.ga vrednotenja .dela tudi 

tistim delavcem, ki mor.da še niso doumeli, .da je 1zaslužek povračilo za porabljeno delovno 

silo in učno dobo ali ·na,pore delavca in da j,e vrednost delovne sile tem večja, čim bolj 

j c dela vet: strokovno in tehni•Čno iz ur j e11. 

Ongaui.zat:iji cpo·zivata vse svoje čla11e, naj povsod in na vsakem mestu pomalgajo pri 

praktičnem uvajanju novega plačnega sistema in naj se upro vsem lažnim socialnim in 
la.žnim ·d-emokratičnim težnjam tistih posameznikov, 1ki se v škodo vestni.:h .delavcev iu 

življenske ravni vseh delovnih ljudi zav·zemajlo, <da .bi bilo .delo vseh .delavcev - ne glede 
na vre·dnost ·proi,zvo.da - enako plačano, .kar nujno vodi ali v popolno stagnacijo m 
propa·d ,gospodarstva ali pa nazaj ·k birokratskemu ukazova.nju, to je h po.kor.ščini in 
podQibnim met~dam, iz -kateri'h smo se .komaj iz.ko:pali. · 

Ongani·zaciji izjavljata, da se ne proti:vita streroljenje>rn operativnih vodstev ·gospo

darskih org~nizacij, da bi čim bolje za~čitile interese S·k.wpnosti državljanov in svojih 
podjetij, .da pa 1hosta v vsa-kem st.ro'kovno raziskanern in Olbje,ktivcno ugotovljenem primeru 
previs01ko od.rejene norme ali v o·kvinu .dani,h možnosti prenizko odmerjene plače .zaščitili 

oškodovanec, .kot to nardkuje uspe.šen •razv.oj gospodarstva. Obenem izjavljata, da je 
sknb za :zdravje delavcev in !Za varnost rpri detu ter ukrepi za ceneno in 2idravo okr~pčilo 

v odmo.ri·h. važen činitelj dobre proizvo.dnje, .ki rbogato povrača v to v•lOIŽena sredstva. 

Organi.zaciji s·odita, <la je za neposredno delovanje pri izvajanJu teh temeljnil1 skup
nih nalog potrebno predvsem akcijsko zJbli~evanje f!Osamezniih strokovnih sindikatov s 

strokovnimi .društYi in sekcijami Zveze inženirjev in teh11ikov na terenu in da bo predvsem 
to sodelovanje rodilo še večje in trajnejše :uspehe kot vsa dosedanja sodelovanja, ki so 
obrodila tudi precej lepih sadov. 
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PRISPEVEK K VPRAšANJU POMLAJEVANJA JELKE 
NA KOčEVSKEM ROGU 

Ing. Slobodan .R aj i c (_Novo mesto) 

Ko se lotevam problema pomlajevanja jdke v ro·šlc,ih gozdovih, ki p.o·vzroča 
gozdar'S'kim strokovnjak,om 01bilo s1\:.rbi, se 'Zavedam, da v 'svojem pr,ispev.ltu ne 
bom zajel vse_g?., kz r hi b)l.o morda ·potrebno, da b1 moji. zaldjučki mogLi bi1i 
končni. Za rdevanje takih problemov so pač potrebna daljša orpazovanja in oprav
ljanja različ~n.ib poskusov, k·i pa so . .mogoči le 1pri Y._ečji ·stalnosti v .službi, kot smo 
je g;ozdarji pt i nas navadno dele-žni. Skušal .bo.m razložiti svoje ,izkušnje in za
ključke, do katerih sem prišel v teku triletnega ·službovanja na KočeVls,kem Rogu 
in .tako po sva jih močeh prispevati k proučcwanju in reševanju vprašanja pomla
je-vanja jelke v r.oških gozdovih. 

1. Značihtosti rastišča in gozdov 

Območji g.ozclnj h uprav Poljane in Črmošnjice obsegata pr•ibli-žno 9000 ha 
Kočevskega Roga, v:Števši tudi bivš·e »emonske gozdove«. .Kakor Dolenjska na 
splošno, tako tudi Kočevski Rog geološko ni IJ)Odr·obneje raziskan. Pr.ibližno pove
dano je Rog z•grajen iz mezocojs1cega apn.enca in v manjši mer] ·iz dol.omita kredne 
in jurske forma·cije. Tak sestav zlasti prevladuje na pndr.očju Topli vrh-Resa 
ion na Kornolcu v rh Roga. Vse to· področje je ,zelo valovitega značaja s štev.ilnimi 
znaoi1nimi kraškimi jamami in visoJko Štr}eČimi skalami, ki S·O mestoma goJe, 
mestoma ·porasle z grmovjem ali mahom. Zaradi .take konfiguracije terena se tudi 
vegetaDijs~ka slika Roga menja tako rekoč na vsakem kora!ku, ker i,ma v:.saka dolina 
-svoj o mikr-oklimo .ln zato različno rasHinko odejo. 

Glede fitocenološke in pedološke pripadnosti se opira!m na ug.otovi.tve dr. 
Wrabra in inž. Kodričeve, da je zaradi razgibarre configuracije terena zelo težko 
razvrstiti roške .gozdov'e pe fitocenolo~kih skupinah. Razen tega je bil zaradi ,Lnten
z-ivne .pov.ojne cksploatacije razvoj posamez;nega tipa mo.či1o .spremenjen. Zlast.i 
<velja to za pas gričevja, ki sega do vi,š;ine 350-4100 m. Zaradi- lažjega sp:ravHa in 
cenejše eksploatacijc ter dobrih cest (Podturen--Serruič) je bilo 'V tem nižjem pasu 
zelo veliko lesa po.sekanega, tako da so ostale samo manjvredne vrs.te .rurevja slabe 
rasti. Kostanju k1jub globokim in rahlim tlem to podr.očje ne ustreza, saj je 80% 
drevja slabe rasti z :zimastimi .in močno okro·žljivimi debli. Ra.zen tega se kostanj 
tu ne pomlaja s semenom, p.oganj'ki iz panjev .pa .so š~bki ~n tr.pijo zaradi poznih 
pozeb. 

Najzna:čilnej ·ši in najprostrane}ši je srednjegorski gozdni pa'S, v ka1erem je 
v ,glavnem zastopana bukev. Zlasti to velja za podr.očje GU Črmošnj .. ice,- kjer še 
danes ra.stejo v ostankih nekdam.j.ih čisti;h bukovih sestoje-v bukve, debele 45 do 
80 cm s polnolesnimi, stegnjenimi, zdrav,imi debli (oddelki: 17, 18, 13, 16 ,in delno 
14). V več·ini teh ·odde'Dkov so ·Svoječwsno močno iz~sekavali bukev in umetno vnašali 
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smreko. medtem .ko se je jelka pom1ajevala .naravno. Zato danes n.iikjer tam ne 
najdemo večj.ih bukovj,h sestojev. . . . . . . . . 

Posebno 1po;glavje v roški problemablu .pa .so .pašruk.t. Pred VOJnO ·so bdi h 
pašn~ki in lwšenice negovani in lesko .so omejevali le na .izra•z.ito kamenit svet, 
sedaj pa se je leska razboho-tila ne le po kQ!Šenica;h ampak. celo p.o b.i.viŠ.i orbdelo
v.alni zemlj-i. Mala kmečka gospodarstva so. pred v•ojno .lahko iz·koriščala nerenta
bilne površine ter .sproti preprečevala lestki in smreki ·Širjenje, so.ciahstičnemu 
kmetijs·tvu •pa se .to delo ne izplača. Doslej :so že .pr·O!Stra.ne povnš:ine hiv1Š.ih pašnikov 
zarlilsle s smreko, bukvijo, gabrom, gors'kim javorom itd. Marsikatera tak·o zara
.ščena površ.ina je primerna •za podsetev ·in pog.ozd~tev z jelko . 

2. Vpliv dsedanjega gospodarjenja na pomlajevanje jelk·e 

V o·bdobju planskih let je bilo v g·ozdovih poljanske in črmošnjičke g.ozdne 
uprave posekana ogromno lesa. Točne 1količine zaradi pomanjkljive evidence n:i 
mogoče ugotoviti, vendar pa lahko po nepopolnih pod'J,tkih in izj-avah go2d~ujev, 
ki so opravljali eksploa·tacijo g-ozdov, pr.irbližno o.ctm.imo, da je bilo od ·os~vo,boditve 
do leta 1952. na Rogu posekano .ok. 700.000 lmbi1kov lesa. V pet·ih letih je bilo 
po.sekano ok. 70m3 na hektar, kar znese letno 14m3 ali sJ:mraj trikratni pi"irastek.. 
Lesna mwsa je bila večinoma posekama v .pragozdovih, ki so 'bili že prezrdi. 
R a v n -o t ·i p r e s t a r i ·s e s o j i i 'n p r e n a g 1 a .s e č lD. j a 1 -~ - t e h, s o 
e d e n g 1 a v n 1 h v z r ·O k o v, d a ·s e j e 1 k a n e 1p o rn 1 a j u j e. 

če pregledamo .kar.toteko sečenj za posamezne oddelke· GU Poljane in Črmo·š
nj.ice in si ogledamo .samotno stoječe redke semenjake, pr·idemo do zwključka, da 
je bivši veleposestnik gospodaril z zelo d-oLgo ohhodnjo oz·iroma vitSoko sečno 
zrelo.stjo s· prek,omer.nimi debelinami ter ni s.uremel za čim holj-šim i.21koriiŠČanjem 
proizvodne sposo·bnosti 'zemlji5ča :in čim večjo zemljiško rento. 6 sečnjami v plan
skem obdobju pa s·o bili ti prezreli sestoji na-glo močno o'dprti. St·oletje zastrto !:lo 
je bilo nenadoma izpostavljeno neposrednemu vpliv.u sonca ter padavin, debela 
plast humusa pa je ·ostala nato še nekaj let nespo.sobna .za u.spešno kaljenje semena. 
P-omanj:kanje delovne s-ile in takratne og1·omne naloge v eksploatacij:i gozdov so 
povzročile, da so bila gozdnog\ojitvena dela močno za-postavljena, zato semenskega 
leta 194 7. niso .izkoristili. Veldke površine pa so se namesto z g.ozdnim drevjem 
zarasle z ·ra·zn.imi travami, rohidovjem in drugim gozdnim plevelom. · 

Razen tega pa so 1prestari sestoji s1ploh sl~tbo .serneni.li ter dajali seme, k.i je 
bilo 70-80% gluho. (Ugotov-itev upravitelja GU Črmošnj.ice leta 1947.) Tudi 
naslednje .semensko 1eto 1949. so bi·le te- povr·Š.ine nepripravljene za sprejem 
semena, ali pa so bila tla le površno ·pripravljena, tak·o da so o·dstranili le plevel, 
tal pa niso pregrabili, da bi seme lahko •priMo do zdrave vlažne pTsti. Seme je 
sicer večinoma ska1ilo tudi na nepripravljeni.11 tleh, toda ni se ohranilo za .dolgo . 
Prvo leto je mlaj .sicer imel še dovolj vlage in hrane ter se j'e zdelo-, da .se je jelka 
v roških g.ozdov·ih uspešno .pomladila. Toda mvslednje leto so se jelčice na plitvih 
tleh in na 'll:l'SU1Šenerrn .-;urovem hummsu in listju zaradi vr-očine ~n suše posuš.ile, 
rt ako da je bi lo v jeseni le težko naj ti posame~no dvo letno j el.čic-o .in .še .to le slabe 
rasti. Ne le jclov ampak tudi bukov in javorov mlaj je ·iz [~tih vzr.okov .izg-i.nil. 
Razumljivo je. da j·e .bilo potrebno čakati naslednje semenitve jelke, ki je prišla 
leta 1953. Toda več o tem v tretjem poglavju. 

Značilen .z.a 01pisani razvoj je 4 7. ·oddelek roških gozdov ter deli oddelkov 
14 in 13. Star:i, na pol trhli :semenja.ki niso mogl;i obva•ro.vati tal pred zaplevelje
njem, zat.o je te oddelke kmalu za-rasel tako visok pl.evel, da se je v ,njem lahko 
čl ove;k iSkril. 
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Posebnost nekdanjega gosponarjenja v roš·kih gozdovih ter vpliv le-tega na 
pomlajevanje nam postaneta očitna, če primerjamo nekdanje veleposestnilŠke 
gozd,ove s t. ,i. emonskimi gozdovi {udomačen izraz za bivš-o ·posest nekdanjih ko
čev.51k,i:h kmetov). Tud:i kdor ·ne po1zna roških gozdov in ne ve za meje bivš~h 
kmečroih parcel i111 nekdanjega ve.leposestni.škega gozda, ho- kmalu opazil bistveno 
,razliko med bi,všimi kmečkimi go,zcov.i in gozdovi, ki so b.ili nekoč velep9'Sestniška 
a..a.st. V bivših emonskih gozdovih so bili z vsa1koletnimi se.čnjami debelih, ne~dravih 

Redka, na pol trhla drevesa dajejo 
le malo slabega sernena in ne morejo 
ebvarovati tal pred zapleveljenjem. 

GU Črmošnjice, odd. 47. 

in s-tarih d.reves ustvarjeni skoraj idealni pogoji za ,pom1ajevanje jelke, zato so ti 
sestoji .intenzivno pomlajeni. To dejstvo ·govo,ri v pr·ilog sta1i·ŠČu; da je pač le 
prebiralni go.zd za ro·ške rwsN,ščne razmere primerna gospodarslca oblika. Pogosto 
naletimo na res vzorne .preb.iralne .gozdove, taiko glede na zmes jelke, bukve in 
'kSmrekel kakor tudi glede ra~zmerja debelinskih razredov. 

če pr~merjamo n . . pr. že o.menjoni 4 7. oddelek s sosednjimi bivšimi , kmečkimi 
gozdovi, nas 'preseneti razlika, ki ni nič maJnjša kot je med 1polj-em .in go-zdom. 
Razlika je nasta1a za-radi različnih načiBov gos:podarjcmja. Z vsakoletno sečnjo je 
namreč kmet v svojem ·prebi·ralnem gozdu tla takorekoč neprestano o·hdeloval. Bo
disi pri sečnji, bodi,s,i pri spravilu je nehote mešal humozno talne. plaLSt z listjem 
in z miner.alno pnstj-o iz nižjih plasti; tlem je vedno znova dovajal blagod.ejno 
svetlobo in toploto ter ta·ko ohranjal in 2holj:ševal proizvodno spo.sohno.st tal, ter 
jo hk,rati .kar naj.bolje ;izkori,šča1. 

S prebiralnim gospodarjenjem -se j.z.ognemo tudi nevar.no.sti, .da se tla za.ple
velijo, .preprečujemo mož,nost, da bi .se koipičile debele ·plasti stelje, ist.očaJSno pa 

227 



ustvarjamo pot rebno n:;ikroklimo, kjer svetloba nj ravno. na .zad1:jem n~estu, amp.3.k 
je važen či1 itelj, potreben za uspešno ra~~ jel_ovega rn~aJa. Res 'J_e, da_ Je~ka v ~~~
d-osti potre1)uje zasenčenje, toc!a gozdarJI pt~l tem veckrat ,,Prehravajo ~n. p.ušcaJO 
jelke vse rpredolgo pod pregosttm zas.torom. Jelka se namrec lepo pomlaJUJe· .s pre-
biraJno sečnjo, če gre za prebirall1'i gozd, še bolje pa .s sečnjo v luknjah, če je 
gozd bolj enodobnega značaja. Primer za to s·o oddelki" v revirju Kunče, kjer se 
je jelov pomladek lepo razvil pri sečnji v luknjah, ki so hile velike vsaj t do 3 are . 
. šc boljši primer pa je 1podsetev jellke :pr•i ·barakah na Kraguljem vrhu, kjer jelov 
mlaj že 3 leta zelo lepo uspeva •na o-bsežn:ih -g~ličavah nekdanjih -ohscžn.ih skladišč 
in ramp (do 10 arov). Tu in bm zra:sle trepetli.ke, javor in mačkovina vanujejo 
podsevek pred neposrednim vplivom svetlobe ter hkrati ustvarjajo zaovetje, ki je 
,pogoj za dobro rast. Zato menim, da je pri pri.pravi za nara-vno nasemenitev 
al•i za umetno .podsetev potrebno zrahljati sklep <na 0,4 do 0,5, seveda .le rposto
.poma 1n 'Zelo previd'ono. Pri starejšem pomladku, ki je višj.i ocl pol metra, pa je 
-sklep odpreti na 0,2 do 0,4, če je jelov pomladek 1pomešan z rbukovim, pa ,•sa 
nadstojna drevesa posekati. Značilen primer za tak posto1pek je jelov mlaj na 
Rampohi, ki je bil zelo lq)o razvi-t, visok 0,5-2 m, vendar je začel pod zastororn 
0,3-0,t! sklenjenega gozda zaradi pomanj.ka-nja svetlobe hirati. Ko so leta 1958 
in spomladi leta 1954 vse nadstojno ·d:revje poselmli, je jelovo mladje IS tako silo 
pognalo, da je razvilo letni višinski prirastek 40 do 80 cm, .kakršnega ma:rs-i·ka.t.ere 
druge jelke n-i so v 20 Jetih d·oseg1e (v sestoju je bilo namreč leta 1983 podsejano 
jelovo seme). 

Za .stanje obravnavanih roških gozdov ·je nadalje značilno, da v ses·tojih, ki 
so že itak redki (·sklep 0,3-0,4), vsako leto pro'Pade 5-10% dreves, kerr j.ih po
končata gniloba in veter. Ker je teren močno skalov,it in .težek za spravili(), še 
danes leže po dolinah debeli hlodi, k..i jih po ·sečnji ni·so mo:gli ,izvleči .iz g.ozda. 

Navedel bom ·še nekaj opažanj, ki potrjujejo mišljenje, da !Sta dosedanji način 
gospodarjenja .in njeg-ov vp.liv na stanje tal poglavitna vzroka, da se jelka v 
roŠ'kih gozdov,ih ne p-omlajuje. Ni težko opaziti, da je na primer po.v.sod o·krog 
vlak jn potov veEko raznovrstnega pomladka, 1ki ga sicer v sestojih pogrešamo .. 
Ob vlakah in poteh se za-Tadi mehaničnega vpliva humus hitreje razkraja, Žlivljenje 
mikroor;ganizmov je drugačno in mladju je omogočen ne.posreden •stik 1in zakore-
nunjenje v zdravi mineralni prsti, ki varuje 1koreni.nice pred neu-godnimi pcr~odič
nimi vremenskimi spremembami. 

Tako stanje .gozdov, neuspclo prirodno pomlajevanje jelke ter navedena in 
podobna opažanja so napot1la strokovnjake GU Črmošnjice, da so ]eta 1948 na
pravili poS!lmse z umetno podsetv.ijo jelke na krp.ice, tkjer so .bila tla predhodno 
temeljito ·pripravljena. l?odsetev so izvrši-li v bivših gozdoiV,ih n~kdanjih kočev-ski·h 

kmetov v revirju Ribnik v oddelku Komarn.a vas. Na nadmorski vj.šini 500 do 
550 m leži zemljišče, ki je poJožno- do srednje strmo nagnjeno n.a severovzhod. 
Kameninska p<Ydla.ga je d.olomit, t-la ;SO srednje globoka ·in s-odij.o v III. .bo.nitetni 
razred za hukev. Pod redbm zastorom buk,ovih ·krošenj (sklep ·ak. 0,4) so na 
-obdelane krpice v .skupni ,izmer:i 60 arov posejali jelkino seme, ki je bilo mubrano 
v sosednjem revirj'u. Seme je .zelo dobro vzklilo in se ohranilo, tako da še celo 
sedaj, po preteku 6 let, raste skooraj prav toliko. jeJčic, kolikor j1ih je bilo .na po
samezni krpici olb koncu prvega leta, kljub temu, da jelki dolomitna tla ne pr.ijajo 
posebno. Na krpicah, .kamor je padlo več .semena, so sa,d.ike sla.botnejše rasti in 
slabše -oblrke, nasprotno pa .so na l~Tipi.cah z manj:šim številom sardi1k le-te mnogo 
lepše in krepke_~še. 
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Navedena opažanja nam potrjujejo, .h uko važno je, da p·red podsetvi j o pa. 
tudi pred setv.ijo v drevesnicah ugotovimo •kalivost semena. 

Pri pomlajevanju z jelko pa je treba upoštevati · ~ucli mi.kroreb cf, da ne bi 
pnipravljal i krpic na tleh, lei za jelk.o niso primerna ·(n. pr . .lcrpica št. 7). 

Nedvomno je tudi mukrokl1_jna eden važnih činitdjev za pomlajevanje .in raz
voj jelovega mlaja. Zmerno gibanje v.!.ažncga zra•ka in ne premrzla tla zag-otavljajo 
ob vseh drugih potrebnih pogoj·ih po.poln uspeh. Ustrezajoča klima .sicer .sama še 
ne zadošča za uspešen razvoj' jelovega pomladka, .pač pa mu •krepko pomaga v 
borbi z drugovrstnimi negativnimi činitelji. V podkrepitev naj navedem le na
<Slednji pi'imer iz svoje p rakse: leta 1950 in 1953 smo pod.sejan jelko v zavetrnih 
legah obravnzwanega olntwčja v sestoj ih na Kra.guljem vrhu in nad Gričicami. 
Istočasno •pa smo ,jzvršil.i podsetev tudi v sestojih, .ki so močno izpostavljeni vetru 
na P.ogo relšlcem hribu in pod Ga·Čamj. V prvem prime:ru sejanke hkr9.ti z naravnim 
mlajem lepo uspevajo, med tem ko v drugem primer u slab razvoj jelči c o či tno kaže, 
da jj.m pogo-sten močen veter ne prija . 

Z ozirom na n avedene v.zroke, ~ki prepreč'ujejo pomlajev<wje jelke, bomo razen 
-s podsetvijo semena in pogozdovanja .s sadikami uspešno dosegli pomladi tev jelke 
tUrdi na ta način, da v ·emenskih letih in tam , kjer so tudi d.rugi, za to potrebni 
•po·goji, zlas ti ·primerna jelova semenska drevesa, le Ha tem eljito rpr:ipravim o, setev 
samo pa .prepustimo naravi. Ta·k ukrep v p r.i1mernem času in na primernem kraju 
v uspehu praviloma ne bo prav nič zaos tajal za umetnim vnašanjem jelke, pogo.sto 
ga .bo celo preka$al. 

3. Umetna pod'sctev 

Z uthetno .podsetvijo je bilo doslej pos·krb!jeno za jelov naraščaj na velikih 
površinah v .območju gozdnih uprav Poljane in Črmošnjice. Seme za .podsetev je 
bi lo 11a•brano z d-reves v oddelkih, k i jih j e d·oločila .gozdna uprava ali pa j.ih je 
izbxal logar sam. Pri tem nis o 1zbi·ra1i .posebnih semcns[tih dreves, ampak so na
vadno določali le celotne .oddelke arli opa celo •več oddelkov za nabiranje semena, 
tako da je delavec .sam izbiral drevje, na katerem je .nabiral 1seme. Zato ·SO bi.Ja 
večkrat izbrana drevesa za nabiranje semena neprimerna in kvali-teta n mhranega 
.semena največkrat ni bila najboljša. Delavec-nabiralec je ..slo~bel le za to, da 
hi ·Čim laže spleizal na drevo in •na bral čim več semena. Zlasti hudo se je g_ ešilo 
pri naJhiranju semena v letih 194 7 in 1949, ko so gozdne •uprave kupo ~rale seJ.ne 
enostavno od kmetov in ·delavcev, ne oziraje ,se na to , kje je .bilo nabra,no i.n če je 
dozo•rel.o na drevesu ali pa morebiti nekje na kozolcu. Predv,sem je ,bil to pogla
vitni vzrok slabe kalivosti, ki je bila le 25 do 80%. 
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Ko je leta 1953 jelka 2lOpet dobro semenila,. so gozdne upr-ave izrabite to pri
ložnost 1:n s·o nabrale veliko semena, tako da ,so ga .pošiljale tu-di drugim -okrajem, 
izven svojega območja, n. pr. v Memg.e:~ in ce1o na Hrvaško.. Gozdna uprava 
Poljane •je n. pr. naibrala 39.240 kg storžey; od tega je sama izluščila 11.785 kg, 
ostalo rp·a j,e oddala drugim upravam in go·zdnim g·os~podarstvom (GU Novo mesto 
9000 kg, GU Mok•rono.g 7000 kg, GG Brežice 5700 ·kg). Goz·dna uprava Poljane 
je dala nap.raviti zaso.1no SUŠilnica. tako, da rS·O na Sončno mes-to ;po,s.ta:Viili oder iz 
desk 20om od tal in v i•zmeri 35 X 4 m, kjer se je su~ilo hkrati 4000 do 5000 kg 
:S'toržev, na-sutih 20 cm na de:belo. Storže ISO dvalkrat dn.evn.o mešaH iZ lesenimi lopa
tami, -da ,se ne bi vneli·. Po treh sončillih dneh -se j.e 80% storžev od·prlo. Odprte 
stot··Že •SO nato zruž.ili, jrih dal·i še dva dni .na so,nce, pri čemer :so jih še trikrrat 
dnev:no premeš.ali. Seme z luskami smo nato 1presejali na reto, sušili in mešati na 
~Soncu ,še dva d.o tri sončne dni, naka-r smo ga p.rooistili na vetrni ·Čistiln.ti·k in tako 
.dohili čist-o s-eme ·s približno 80% krilc. Ta manipulaoija sicer rui bila čisto v skladu 
z v.semi &trokovnimi pravili, ker so tako sboTŽi kakor tudU seme pr·i sušenj.u ležali 
na -o,dru prev:eč na debdo. Tatko rpr·idobljeno seme (1477 ·kg) smo takoj razposlali 
koristn~kom (v Mengeš 300 kg, GU Črnomelj 200 kg i·td.), dočim ~mo 4 79lcg .semena 
posejali sami. Man.~pulacija s st·orž.i ~n sem eu om nas je .stala 2.5. 726 din, t. j. n~kaj 
nad 2 din za 'kg storžev. Iz 11.785 kg ·storžev je napadlo 14 77 kg •15ern\ena, aH na 
8 kg s.tor.žev 1 kg semena, kar znaša 12,5%. SklliPni stro~ki pri•dobivanja s.emena 
so znašali 113 din po kg. Zdel.o se j,e, da ho ,seme dobr.o ka1iv<>·. 

Ker se nam ni •posrečilo ugotovim kalivo,sti jelovega semena ·s pomočjo Stei
nerjevega kalilnika, !Smo jo prei2Jkus.ili ona terenu. V ta namen smo ·itbrali posdcnsno 
;ploskev v ·Odtdelku 9.3 revirja Kunče in ·o,bdelali ter za.sejali več poskusnih krpic. 
Tako smo določiLi kalivost 88%. Preiztku.sili pa. smo kalivo·.st še na drug način, .in 
sicer taJco, da smo jelovo .seme namočili v :š·kaf, kjer je voda za 0,5 cm ·prekrivala 
seme. Na ta način smo ugotovili 84% kalivosti. Oba rezultata pričata, da je bilo 
jelovo iSeme iz.redno dobro kalivo. 

S tako pridobljenim semenom smo nato podsej·ali jdko v čiste butkove, smre
kove, ali 1pa mešane sestoj.e, -sklenj-ene 0,4 do 0,6, ki so bili še· .po,po1noma nepo
mlaje-ni. Sejali smo na kllPice, ki s-mo jih predho.dno pri:prav.ili truko, -da smo j-ih 
pregrabili z železnimi grabljami in tako >p.reomešal1i li.s.tje :z ra:Z·kr-ojenirn .humusom 
ter z g.ornj.o plastjo mineralne pr.sti. Po-sejano seme smo nato zagrobli. Na krpice, 
ki so merile 0,25-0,75 m2, je bilo posejano po 10-30 semenk, v kolilmr 1so se 
seveda delavci .d-ržali nav-odil. Krp,ice so ·bile 1~3 m vsaksebi, tako, da je b:lo 
stvarno posejano po 1500 do 2500 krpic na ha, ati 6-15% celotkupne površine. 
Na heldar je bilo ,porabljeno 8-12 kg semena. Na taJk na•Čin je h.ilo na o:bmočju 
GU Poljane podsejano 44,5 ha in pri .tem porabljeno 479 kg semena. Stroški so 
zna1Šali 241 O din ipO ha. 

,Podsetev je. bila izvr.šena ·konec :s-eptembra isn v začetl~u okto.bra. Naslednjo 
pomla-d smo na krpicah opazovali horbo nežnih khc, oz.ir.oma ugo,tavljal,i, kako so 
le-te prcdirale l·istnato skorjo, ki se je za časa zime nabrala na krpicah. Pr·i tem 
smo o-pazjli, da klice zelo pogo-sto nis.o bile 1J.<.os lristnati -odej.i ·in da jih je zato 
vel11ko .propadlo. Zato ,srno dali kr pice pregTa-biti ·in Jih tako sprostiti .debele plasti 
stelje. Na. ta način smo reši1i seme ter ves vlo-ženi -trud, ki bi :bil sicer zaman. Tudi 
pri tem ddu smo nap.rav.iLi p-o·iz>kuse •in ·smo tpriš1i do zaključka, da je na ,pre
gralbljenih 'POV·r'ši.nah sk aLila seme zelo dobro, na nepregra:bljenih krpicah pa je 
VizJdilo in se ohranilo le malo semena. Zato ni ·priporočlj.iva Jesenska sete-v na 
krp-ice predno listje odpade, ampak šele potem, ko je večina listja (v-saj 2 /a) ž·e na 
tleh. Ra·zen tega pa je 'potrebno v zastrti.h čistih bukovih :sestojih kr.pice tudi 
zakolič-i·ti im oskrbovati, zlasti pa va-ovati pred debelo pla·stjo listja. 
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Tudi iznad jelovega mlaja moramo pravo
časno odstraniti zastor odraslega drevja. 
Bujna rast jelovega mladja v Rampohi, 
ki je sledila sprostit_vi, je poučen tovrsten 

pnmer 

jelka, ki je bila podseja.pa v zavetrnih 
legah na Kraguljem vrhu, vkljub dolo
mitni kameninski osnovi bujno mpeva 

Tudi letos so na območju GU Črmošnjice nahrali 7000 kg jelovih storžev 'in so jih sušili 
na posebnem. s streho pokritem odru 

4.. Podsaditev jelke 

Površine, kj niso bile prikladne za umetno podsetev, smo pogozdovali z 
jelovim] sadikam1. V prvi vrsti ·so prišli pri tem v poštev s.tarb, nepom1aj'eni, močno 
.zatpleveljeni bukovi sestoji. kjer je mogoče vnašati jdko le ,s sad.itvij.o nwčnejših 
sadik. Uporabljali smo izključno .le .sadike iz naravneg-a pomla-dka. V letih 1953 
in 1954 sl=:t GU Poljane in GU Črmošnjice .posadili 117.000 jdčic. št.ir.i do petletne 
sadike je iz.kopavala stalna delavska s-kupina treh kvalificiranih delav·cev, ki so 
nos•il.i oprtane koše in v njih ma-h. Navadno so inkopavali sadike v razdalji do 
3 km od pogozdovahšča. Zvečer so prinesli sadike na kraj pogozdovanja, kjer jih 
je prevzel logar, sJa:be izločil, dobre pa p r imerno s.hramil do naslednjega dn~, ko 
so jih posadili .. Glede na vrsto terena in gosfot·o naravnega pomladka nakoplje en 
delavec dnevno :'300 do 800 .sadi·k. Stroški za eno sad.iko so zna.šali 0,70 do 1,10 din. 
Pri i'zko~pavanju sa.di·k so 1potrebni dohri in zanesljivi ddavci, najbolje je _s-eveda, 
če vsako s.kupino pri i•zkorpavanju nadzoruje logar. 

Navedena pogozdovanja s1mo večinoma opravljali v jeseni, da bi .se tako 
zanesljivcj·še iz-ognili nevarnosti suš·e in ker .se pr·st krog .sad1ike, ·ki je poseja.na v 
je.seni, bolje in hitreje sesede; za to pač :poskrbi jesensko ·de-ževje, sneg in pomla
danske padavine. Jesensko pogozd.ovanje tudi s-icer najrbo1j ustreza ro~lci !dimi ·in 
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tlcmv, ker tam spričo ob~,J~ce s~1ega ~i ?~j~-~n~ pred zimsk~ suš~ i1~ 9~odlji~im 
srczem. Navadno smo sachh sadike v Jamice, .1zkopa.ne z rov,ntco v 1 azc.alj.J l-om, 
kot je to •pač teren zahteval. V .preteklih letih je bil 1fSpeh pogozdovanja 65 do 
95%. D.davci so bili plačani večinoma na uro, če pa .so delaE na akord, smo jim 
eno leto za·držali kavcijo, t. j. dokler nismo .opravili kolavdaoije. Če je bil uspeh 
manj~i od 85%, ~Smo de~avcem od zas1u,žka .odtegnili. 'Toda vsi ti ukrep-i se niso 
po.sebno ohnesli, lcer ne morejo ne kavcija ne odtegljaji nadoknaditi 1izgubljenjh 
sadik in časa. Zato .smo .ta sistem plačevanja ·opu tili. 

Že uvodoma sem omenil, da je veEk del kočevskih pašnikov v preteklih 15 
letih m·oČno zaraslo grmovje, bukov je, -g·abrovje, 1eska, mačkov:ina -in t1 epetlika, 
ponekod tako na gosto, da .si je mog.0~e le s težavo utirati po't s·ko,zi goščavo. Tu 
in tam med tem grmovjem sameva kakšna smreka ali jelka, ki je za te razmere 
še kar lepe rasti. Gozdna up_rava je v letu 195.3 pr:ipravila tla z,a; 1pogozditev na 
1.3 ha bivših emonskih gozdov v revirj;ih Ribni1k in Resa. Me.seca julija ~n avgusta 
so posekati del drevja ·in grmovja, taka. da so trepetliko nad lO cm premera pustili, 
mačkovino ·ohelili, pri leski pa posekali le štrleče šibe, tako da je pri posameznem 
leskovem grmu ostalo 3 do 5 ravnih .ši.b. Tak način priprave sicer nekafreri gozdarji 
obsojajo, češ da je predrag, vendar se je v praksi pokazal kot izredno uspešen, 
ker preosta·lo drevje p~a tudi leska varuje jdovc .sadike in tudi smrečiče pr.ed ne
posrednim vplivom svetlobe ·n prenaglimi toplotnimi spremembami. Razen tega so 
1lreo.stale sprnščene leskove ši.be pos,pešile svojo rast, močneje izčrpavale .in oslabile 
!korenine in na ta način zmanj'šale što-ru sposobnost tvorbe nov·ih poganjikov; Zato 
so bDi novi .poganjki iz štora le slabotni in v jeseni niso utegnili oleseneti ter so 
zmrznil i. 

Stroški za tako pripravo tal so 2našali 3200 do 4000 din na ha. Pozneje .se je 
izka,zaJo, da denar n.i bil vržem v prazno. Jeseni leta l 953 in s.pomladi leta 195t1 
'smo te površine pogozdili, ,in .sicer 30% ;s smreko ter 70% z jelko. ·Tako .s1m·cka 
kot jelka sta se :zelo dobro p:rije1i in je pogozd,ovanje uspelo s 85 d·o 90%. Stroški 
po.gozdovanja so znašali 1,90 do 2,70 din za sad.i·ko. P-reostala leska nam 111i več 
delala 1preglavic, i.n ko se bodo posajene sacli\ke čez 3 do 4 leta 01krepile, bo 
potrebno lesko do kraja oposekati, ostalim hstavcem pa p r izanesti. . 

če bodo z opisanim .načinom priprave tal za prirodno nasemenitev, z doseda
njo 1podsctvijo jelovega semena .in s ;podsaditvijo sa.dik .sistematično ,:nadaljeYali 
in metode :smotrno izbolj·ševali, -obravnavane ,površine pa vestno o.skrbovali, 
potem lahko pričakujemo, da bo v.pra.šanje .slabega pomlajevanja r.oš,kih Kozdov v 
doglednem času izdatno ublaženo, v dalnji bodočnosti .pa us-pešno 1·ešeno. 

5. Vpliv škodljivcev na jelov pomladek 

Mnogo je bilo ugibanja ·O tem, kaj na •področju kočevskega Roga UJ11,Cli.IJC 

jelov po1nladek. Precej .ča;sa so mislili, da je glavni uničevalec srnjad ; ki se je 
preveč razplodi la in zato uničuje jelov mlaj. Z namenom, da bi prišli do kon
kretnih zaključkov sta že omenjeni gozdni upravi dali ograditi več parov po
skusnih ploskev ·po 1 ar. V v:..sako tako ploskev so zaje_,j več kr.pic, ki .so 1bile 
za1sejam.e z jelovim semenom. Vsako kr.pko .na teh poskusnih ;ploskvah smo posebej 
zakoli.čili in na vsakem količku pritr.dili tablico .s podavki o datumu zakoličenja, 
številu vzk].ilih semen in številu sadik pr.i prvi in pri d<rugi .kontr·oli {15. 6. rn 
24. Il. 1954). Vsaki poskusni plo~kvi oSmo i~brali ·Še primerjalno ploskev nedaleč 
od le-te, prav tako v izmeri 1 ara, pu.stili 'Pa smo jo neograjeno, toda tudi v njej 
smo .krpice zako1ičil.i in .opremili s 'podobnimi podatki kot pri ograjeni 1ploskv-i. 
Rezultati 15 po<Skusnih plos1kev so nas prepričali, ·da srnjad jelovih sadik ne uni-
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cuJC. Razlika med številom propadlih jelčic na ograjenih .in neograjenih ploskvah 
je bih namreč nepomembna. Tudi g.ozdn1 delavci niso nikoli opazili, .da bi bila 
Jcatera d-:rpica pOlpasena, pač pa .so videli srnjad ležati na krpicah, kar je povsem 
razumljivo, ker je bilo listje na nji pregrabljeno i.n so bila zato tla na .krpici hlad
nejša kot ležišče na hs.tju. S r nj a ·d torej ni om em be vred en š 1k o d
l j i v e c i n u n i č e v a 1 e c j e 1 o v e g a m 1 aj a. 

Zaradi boljše predoči·tve navajam podatke .s para tpo.skusnih ploskev v -od
delku 84 P,odstenice' 

O ~graj e-na ploskev: 

~tevi lka l. štctj e 2. štetje 3. štetje Razlika 

krp~ce (25. v. 1954) (15. VI. 1954) (24. Xl. 1954) 
·- - ---

16 13 11 5 
2 12 9 6 6 
3 6 6 2 4 

' 4_ Il 9 5 6 
5 4 4 2 2 
6 5 4 4 
i 6 5 4 2 
8 6 4 4 2 
9 13 12 lO 3 

lO 4 3 3 
11 14 14 10 4 
12 Il 11 7 4 

13 51 47 33 18 
14 19 15 12 7 
15 6 6 5 1 
16 4 4 .3 1 

Sku1)aj: 188 166 121 67 

Neograjcna prime r _jalna plo·skev: 

številka l. štetje 2. štctj e 3. štetje Razlil(a 
krp ice (25. v. 1954) (15. VI. 1954) (24. XL 1954) 

8 6 5 3 
2 2 1 1 l 
3 4 4 2 2 
·1 5 5 3 2 
5 31 25 20 11 
6 5 4 3 2 
7 5 :1 4 1 
8 4 -! 4 o 
g 15 14 8 7 

10 7 4 3 4 
11 26 23 17 9 
12 27 15 10 17 
13 2 2 1 1 
14 12 4 3 9 
15 7 7 6 1 
16 6 3 2 4 

Skupaj: 166 12.5 92 74 
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Kot je razvidno vz skupne razHke in preostalih sadilk, je :bil.o uničeno v ogra
jcni pio~kvi 36%, v neograjeni pa 44% }ečk. 'Do je že pomemben odstotek, kate
:rega je treba pri umetni poooetvi upoštevati. !Po prihli.žni cenitvi o.dpad·e od uni
i:e~nih jclčic 25% na Žlrtve gliv, 20% na ~kodo po raznih ušeh, ostalih 55% pa na 
druge škodljivec. Poročila logarjev so :na:S ,opozarjala, da so enoletne jelčice na 
poskusnih p}oskvah kakor tudi drugod polega'le (padale). Začele so· se suš,iti pri 
zemlji, iglice so postale za SlpOznan}e svetlejše in jelčice ·so padale na tla. Zlasti 
'je hi] •ta pojav opaŽiOil na krpicah, ki SO· bile bolj zasenČene in na gosto zasejane. 
Menim, da je bil povzročitelj -škode Fusarium in da bo bodoče zelo koristno ob 
pripravi tal na bolj ogroženih mestih izvršiti sterilizadjo tal z og1jenim prahom, 
ki ,ga je .na Rogu dovolj. Razen vr.s.te Fusarium pr.ide v po~tev -kot šk<Ddljivec tudi 
kalična ple.sen (Ph.ytophtora omnivora), ker ,.c;em ponekod opazil, da klice začno 
rumeneti, nato pordeče in kQnČno počrnijo. Razen tega ·SO enoletne jelčice, zlasti 
~redi po,letja, začele hirati, očividno .tzaradi pomanjkanja sokov. P,od pov.ečalnim 
steklom je bila v.idna le suha s.tebelčn.a kožica brez sokov. V nekaj primerih smo 
·enak pojav zasledili na iglicah, ·katerim so bili sokovi do polovice izsesani, a'Ii pa 
so bile iglice obgrizene. Povzročitelja nismo mogli določiti, verjetno gre za 
neko vrsto uši. 

Ra,zen škodljivcev, ki se lotevajo eno do dveletnih jelk, _imaj-o tud:i starejše 
jelke na Rotgu svoj ega sovražnika, t. j. polha, ki objeda 5 do 15-letne jelke (in 
.smreke) v ohročkih okrog stebelca, večkrat pa tudi v vzd.ol~nih pro.gah. Mladje 
zato ~zgubi vi,šinski ,prirastek; spomladi sicer požene, nato pa se sredi poletja ali 
p.a v jeseni posuši. Ta pojav je zlasti .pogosten v oddelkih 45 in 46, ,kjer so sta·re 
bukve :kaj pripravne za hivaliŠ'Ča polhov, ki jih je v omenjenih. oddelkih zelo 
mnogo; (lo.garja Alojz Obreza in Jože šafar 'Sta nalovila n. pr. ,leta 19'51 vsak 
nad 1300 IJ"epov). 

Zaključek 

Na osnov,i navedenih nl,zmotrivanj lahko priporočimo za uspešnej>Še pomlaje
vanje jelke v roških gozdovih naslednje ukrepe: 

l. Spričo opisanih posebnih ra,stiščnih rapmcr je za uspešno gospodarjenje z 
roškimi gozdovi prebiraJni gnzd posebno primerna o.bHka. Zato moramo stremeti 
za tem, da to gojitvene obliko ohranimo in uspešno razvijamo oziroma uvajamo 
kjerkoli je to mog-oče. Enodobne go,zdove, zlasti čis.te srnrekove in buko,ve sestoje, 
je potrebno ·s;,premeniti v prebiralne in s-icer z vnašanj.ern jelke. To bomo dosegli 
s sečnjo v ·luknjah, z.lasti tam, kjer je gozd že pomlajen z jelko. 

2. V 'Semens·kih letih je treba tl'a :temelji1to pripraviti, tako da bo seme lahko 
prišlo v stik z mineraLno plastjo zemlje in da ne .bo vzl~lilo le na listju ali: humusu. 
Pri umetni .po·dsetvi je potrebno ugotavljati 1kalivost semena in ra,z,porejati krpice 
ka•r se da na g·osto ter jih le prav na redko zas·ejati. 

3. Potrebno j,e .skrbeti, ,da Slklep nad naravnim j'elovim mlajem ali nad pose
janimi jelčicami ne bo pregost ter ne smemo dovoliti, d~ bi se strnil gosteje kot 
0,3 do 0,5. Vendar pa ne ·smemo prezreti dejstva, da jeltki zlasti v mladosti ne 
prijajo močnejši vetrovi. 

4. Pri pripravi tal za 1pogo.zdovanje se je potrebno držat,i načela, da ne po-Se
kama vsega grmovja in neza;želenega drevja, ampak ga moramo čim uspešneje 
uporabiti za za.ščito jelovega mlaja in ~al. Jelovi mladici moramo omogočiti razvoj· 
v Tazme·rah, ki .so čim bolj poadobne naravnemu okolju njenega optimalnega tt!Spe
vanja. 

5. Z jelko ·podsejanim in po·sajenim površinam moramo posvečati večjo skrb 
in jih primerno oskrbovati. 
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Za uspešno rešitev pomlajevanja jelke v roških goz.dovih pa .bo potrebno vlo
'Žirt.i še veliko prizadevanj in temu vprašanju posvetiti skrbna opažanja in preuče
vanja. Pomagati moramo jdki, da se bo na Rogu v zadostni med pomlajevala, 
kjerkoli ima na to prirodno pravico in ~gospodarsko opra:vičilo. Rogu pa, ki nam 
je vei-iko pripomogel, da smo pr·išli do svobode, smo dolžni prisrorbeti bujen jelov 
plašč, ki se mu bo prijetno· in ljubko prilegal. 

Bodi t·orej naše geslo: »Obnova Roga je naša naloga!« 

PRIMER EKONOMičNE6A SPRA VILA LESA 
PO ZELO STRMEM TERENU 

Ing. Lado S i m on či č (Ruše) 

Na področju Goz:dne uprave Ruše ima Inštitut za gozdno in lesno gospo_dar
stvo Slovenije svoje raziskovalne o-bjekte. Eden od njih leži na levem bregu 
potoka Lnbnice, v .nadmorski višini 680-950 m, po.d pansionom ))Lobnica'< in 
posestvom Hlebovo. Na tem o.bjektu je bilo lani odkazano in posekana ·okrq.g 
1400 m3 lesa iglavcev, pretežno jelke. Nastalo je vprašanje spravila, posebno v 
gozdu Pekel, kjer ni ustreznih g-ozdnih poti . in je teren zaradi strmine in skalovja 
izredno te-žak, o čemer .pr,iča tudi krajevno ·ime. 

Po .ogledu terena smo ugotovili, da o.bičajno ročno spravilo na tem te-renu 
z~radi prevelike strmine ne pride v poštev. Obnova dela starega kolovoza ne bi 
bi1a pr1merna, ker se h.lod·i na njem ne bi ustavili, temveč bi drveli dalje v dolino. 
Zato sem začel razmišljati o drugih možnostih .spravila le-sa. Na osnov.i posve
tovanja s tovariši iz Gozdnega gospodarstva Ma:ribor, .sem se ·odJ.očil za uporabo 
kožoljuega vii:la. Napr;avo je opisal .tov. ing. Franjo Rainer v revij,i »Les« št. 5., 
Jetnik 1950 Po omenj~nem opisu sem dal izdelati napravo. 

Koželjni vitel je kaj priprosta prip1·ava, ki nam na strmih pobočjih omogoč.a varno 
spuščanje lesa in varuje gozd pred poškodbami pri spravilu 
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Hlodovina je ležala raztresena po sestoju na površin'i 270 >< .l50 m. Strmina 
tere.na znaša 30-45°. Zemljišče je precej ka meni to (5% ). Kamenje je delno v 
ob1iki skal, delno. ·pa kot večji kosi, ki tiče labilno vsajeni -v mehki zemlji. Slednje 
·SO blodt ~pr·i spravilu pro.žili pred ·sabo v dolino. Teren razjedata dva jar.ka, od 
katerih zlasti g1o.blji znatno zmanjšuje prehodnost terena v ho6zontalni smeri. 
T.udi gradnja g-ozdne poti 1bi bila •zaradi teh ja"rkov znatno otežko'Čena. 

V skoro čistem jeLkov-em ·sestoju je bila izvršena prehiralna sečnja. Dose
danje gospodarjenje je bilo pomanjkljivo. Nakopičila se je sicer velika 1esna 
zaloga, toda sestoj je ostal brez pomla·dka. K eJ" je drevje močno koša.to, puščaj o 
posegi v gozd za seboj velike luknje. Zaradi okrožljivosti in gnilobe je tudi -va
liteb sorti:mentov slaba. 

Z up-orabo koželjnega vitla smo se hoteli izogniti divjemu ·drsenju hlo·dov 
po strmem pobočju v dolino. To smo dosegli tako, da smo hlod pritrdili na 
jekleno vrv, ki je .bila ovita oJcrog valja na vitlu. Valj lahko z ročno zavoro 
poljubno zaviramo in tako dosežemo enakomerno, .počasno drsenje hlodov. Za 
vračanje zavorne vrvi ni potreben motor, kor vrv ni s svojim začetkom -pr.itrjena 
na boben, temveč je okrog njega le ovita. Oba k:on.ca vrvi .prosto po.tekata po 
pobočju navzdo-L Ko .drsi za'Četek · vrvi s hi·odom v dolino, .se njen konec ·isto ČaJSno 

vrača navzgor in o·bratno. 
Na-prava je zelo enostavna in ima sledeče .sestavne dele: hobe11 z ročno za

voro in o·grodje (okvir) z nožicam~. Boben je izdelan podobno kot tuljav::1. za 
suka_nec. Na srednjem vaijčastem delu je ovita vrv. Obe st·ožčast.i strmini pa one
n1ogočata izpadanje vrvi med obratovanjem. Na :mmanjem delu v.alja je utor, 
ki služi za nameščanj -e zavore. Zavora je železen pas. na nobanji strani obložen 
s pluto. Montiran je tako, da je. na enem koncu pritrjen na ogrodje in po svoji 
celotni do.lžini leži na obodu bobna. S priti.slkom na vzvod se lahko toliko pri
tegne, da popolnoma .ustavi vrtenje bobna z žico in .s tem seveda tudi drsenje 
hlada, pritrjenega na njo. 

OgrG·dje je narejeno iz železa, o-blike U. Na navaden 'Pravokoten okvir so 
na ogljiščih pomično montirane no.žice, .ki omog-o·čajo horizontiranje viHa na 
>Strmem terenu. Os .spaja .boben z okvirom, tako da ju moremo zlahka razstaviti. 
Tako je prenos vida po strminah znatno olajšan. Vs<". naprava je namreč malo .pre
težka za prenašanje, ker teJ1.ta 87 kg. 

Vitel je koristno uporaben na vsa-kem zelo strmem. terenu, kjer hlodovina 
s.pravljamo skozi sestoj. Z njegovo pomočjo lahko obv.arujemo izdelane sortimcnte 
in rastoče drevje pred poškodbami. Neobhodno potreben pa je na terenih, ki .so 
zelo strmi, pobočje pa končuje s skalnato doli.n_o - v našem primeru z glo-bokim 
potočnim jarkom. 

Na terenu, kjer sem se odločil uporabiti ko.željni vitel, so leta 1953 sprav
ljali les bre-z tehničnih pr-ipomočkov. PustiE so ga prcrsto drveti v skalnato korito 
Lobnice. Po j,zjavi skladi·ščn 'i,ka in logarja se je v jar.ku razbilo 30-·10% hlo
dovine. 

Ob času seč11j· e leta 1954 se je nekaj hloclov spro~ilo v dolino-. Trije od teh 
so se raztreščili s talw silo, da se niso le razklali, temveč v -smeri vzdolžne osi 
zmečkali v trske. 

Koželjni vitel delavci sprva niso ugodno sprejeli, ker delo z njim zahteva 
velike napore. Vsak hlod mora namreč spremljati po pobočju vsaj po en delavec 
s cepinom in ga voditi mimo dreves ali skal. Pri povratku navz,gor se sicer lahko 
primc za prost konec vrvi, ·ki ga vleče navkr:·eber, toda pomikanje v.rvi je ue
enakomerno, ker je odv.isno od drsenja hlada, ·pritrjenega na nasprotnem koncu 
vrvi. Tudi kamenje, ki ga sproži drs ·eČ hlod, ogr-oža vračajočega se delavca. 
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Ker je prva delavska skupjna odklonila delo z vitlom, sem bil primoran 
poiskati dTuge delavce. Obenem sem na!bavil daljšo vrv {150m). Za vs a-k kone.c 
vrv·i smo .d.o1oči.·i posebno smer spr.avila. Drseli sta v medsebojnem kotu 1mt kateti 
tr.ikotnika in dosegli v dolino ok. 20-30 m medse.bojne razdalje. Na ta način je 
'bil delavec na enem ·kraku varen ·pred •kamenjem, k1 ga je sprožil hlod na na
s~protnem kraku vrvi. Tudi vrv je zaradi večje teže in povečanega trenja na 
t~renu tesneje o·klepala valj in omogočala varno zaviranje. Toki·at so se delavci 
zelo -požrtvovalno lotili dela. Zmo•til jih ni niti sneg, ki je zapadel IO ·cm visoko. 
Pospravili so do poslednjega kosa ves les, ki je :bil sestavljen, kot predočuje 
razpredelnica. 

Dolžina Deb. razred Dolžina Deb. razred 
2 m cm 3m cm 

14 kosov 10-20 38 ko.sov lOc....-20 
6 20-30 23 20-30 
4 31-40 5 ,, 31-40 
2 41-50 7 ' 41-50 

5!-oO 5 51--60 

--- --------

5 m 6 rn 

B8 k osov 10-20 20 kosov 10-20 
33 20-30 1 7 21-30 
24 31-40 12 31-40 
1 7 ,, 41-50 10 41-50 

Skupna kubatura: 

Dolžina 2m 27 kosov 
3m 78 
4 m 916 
5 m H2 
6 m 59 
7 m 12 

Skupaj 1204 l<:osov 

Dolžina 
4m 

153 .ko.s-ov 
203 
196 
182 
110 
56 
13 
3 

7 m 

5 kosov 
4 ,, 
3 

3,005 m 3 

13,784 m 3 

460,146 m3 

40,720 m3 

18,984 m 3 

1,868 m 3 

538,507 m3 

Deb. razred 
cm 

ro---:.w 
20-·--30 
31-40 
41-50 
.SI-60 
61-70 
71-80 
81-90 

10--20 
21-30 
31-40 

Rezultati .spravila so bili naslednji: Koželjni vitd se je pri nas obnesel kot 
zanesljiva naprava za zaviranje na strmih terenih. Z njim je mogoče popolnoma 
ustaviti drseč hlod na najek.stremnejših strminah. Kot je ra.zvidno i:z razpredd
ni·ce, smo z vitlorn spravljali iz .gozda 2 do 7 m .dolge sortimente, ki so bili hkrati 
10 do 90 cm debeli. Najtežji hlod je bil 4. m dolg in 8·2 cm debel ter je meril 
2,1 m3 . 

Celotno lesno maso, to je 538m3 s-.rno spravili iz gozda v 120 delovnih dnevih. 
Storilnost je zna.šala 4,49 m3 na delovni dan. Delala je skupina 4 delavcev. Stroš·ki 
dela za celotno lesno maso v 120 delovnih dnevih po 33.6 din, ·znašajo 40.320 din. 
Če k temu izdatku prištejemo ·Še ceno vitla 54.000 din 
dobimo skupne stroške 94.320 din 
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z go.rnjirni izdatki smo prihranili pri ~38,5 .m3 lesa 35 9~ le.s~e ma.se ·(po i~
kušnjah iz leta 1953), to znese 188 m3

. Pn cem lesa po 8000 dm za m 3 zna~a 
prihranek 1,.504.000 dm 
če od tega odštejemo stroške: 

vitel 54.000 din 
plače . 40.320 din 
soc. zavarovanje 18.144 din 112.464 din 

nam ,ostane skupno prihranek 1,3-91.536 din 

Razen ·priJuanka na lesu smo neposredno· po končanem .&pravilu s preg'ledom 
sestaja ug{)tovil.i., da se je ·število poš-kodb stoječe-g-a drevja v primerjav:i s spravi
lom iz leta 1953 rzmanj.šalo na 8%. 

Navedeni primer smotrne uporabe koželjnega vitla potrjuje izredno priprav- • 
nost in gospo-darsko &oristnost te razmeroma p1·eproste priprave za .spravilo lesa 
na zelo strrojh terenih, hkrati pa dokazuje in nas uči, da se v vsa:kem, transportno 
še tako težkem in breziz;glednem primeru, more in mora najti ustrezna rešitev, ki 
je g·os.podarsko sprejemljiva in obenem pomeni ·izved.ljivo tehnično rešitev, ki d·o 
skrajnosti zmanjšuje uničevanje dragocene lesne snovi ter hkrati varuje gozd 
pred poškodbami pri spravilu lesa. 

Eden izmed dveh sestavnih de1ov koželjnega vitla je boben, 
ki ima podobno obliko kot tulj ava za sukanec 
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SODOBNA VPRAšANJA 

O ORGANIZACIJI GOZDARSTVA V KOMUNALNEM SISTEMU 

(1S plenuma Društva inženirje~ in tehnikov gozdarstva in lesne industrije LRS v Ljubljani 
dne 7. junija 1955) 

Plenum se je vršil v času I. mednarodne razstave predelave in uporabe lesa v Ljub
ljani. Na dnevnem redu je bila razprava o organizaciji gozdarstva v komunalnem sistemu 
in o nekaterih drugih tekočih vprašanjih. Pred pričetkom zborovanja je predsednik dru
Hva obvestil zbrane delegate o obisku delegacije Zveze gozdarskih društev F'LR] pri 
predsedniku republike maršalu Titu . 

.Društvo je vse od začetka razprav pa do praktičnih priprav za prehod na novi komu
nalni sistem živo sodelovalo pri razpravah o organizaciji gozdarstva v bodočih novih 
občinah in okrajih, kakor tudi o pristojnostih novih občin in okrajev na področju gozdar
stva. Ze na svojem prejšnjem plenumu, dne 6. novembra 19.54, je društvo nakazalo in 
utemeljila, kako naj bi navedene pristojnosti bile razdeljene med skupnostjo komun 
(okraji), in komunami {občinami). O tem govori članek ing. Zdravka Turka v št. .3/1955. 
Gozdarskega· vestnika. 

Medtem so priprave za formiranje novih občin in okrajev tekle dalje. Razen zveznih 
zakonskih predpisov s tega področja, ki j,ih pravkar obravnava Zvezna ljudska skupščina, 
je imela tudi Ljudska skupščina LRS v mesecih juniju in jiiliju tega leta na dnevnem 
redu tri tovrstne zakonske predloge in sicer : zakon o območjih okraj ev in občin, zakon o 
izvedbi obve ureditve okrajev in občin ter zakon o pristojnostih občinskih in okrajru,h 
ljudskih odborov. Za gozdarstvo je zlasti važen zadnje navedeni zakon.'' 

Ob pripravah na razpravo o tem predlogu zakona sta se na terenu pojavili dve 
varianti, kako naj bi bilc razdeljene pristojnosti na področju gozdarstva med bodočimi 
občinami in okraji. Po eni varianti, ki so jo zlasti podrobno obdelali na Gorenjskem, 
naj bi večina pristojnosti s področja gozdarstva, vštevši upravljanje gozdov splošnega 
ljudskega premoženja, pre~la od dosedanjih okrajev na bodloče občine. Nove občine bi 
formirale svoje občinske uprave za gozdarstvo, na novilt okrajih pa bi ostali z manj šte
vilnejšim kadrom zasedeni odseki ali uprave za gozdarstvo, preko katerih bi okrajni 
ljudski odbori koordinirali delo o,bči.nskih uprav za gozdarstvo in izvajali gozdnogospo
darsko politiko v okrajnem merilu. ,po drugi varianti, ki so jo z1as.ti zagovarjali strokovni 
in politični krogi v Celju in ,Mariboru, pa razmere še ne dopuščajo obsežnejšega prenosa 
pristojnosti na področju gozdarstva z okr~·ajev na občine, zato naj večina teh pristojnostj, 
vštevši upravljanje gozdov splošnega ljudskega premoženja, še nadaije ostane. pri okrajnih 
ljudskih odborih. 

Na plenumu so delegati vseh terenskih sekcij društva poročali o sodelovanju sekcij z 
okrajnimi iniciativnimi odbori za formiranje novih okrajev in občin. Medtem, ko ~o 

nekatere sekcije uspešno soqelovale in se s svojimi predlogi uveljavljale, so bile druge 
preveč pasivne, češ da jih politični forumi niso pozvali k sodelovanju. Razprava se je 
končala z naslednjimi zaključki, ki so bili sprejeti z- večino glasov prisotnih delegatov: 

Gozdarstvo je stroka, ki jo je mogoče voditi le v širših upravnih merilih, upoštevajoč, 
da se v njej dostikrat križaj o interesi posameznikov ali lokalni interesi s smo tri splošne 
gospodarske politike. Zato vprašanja pristojnosti v goz.darstvu ni mogoče s pavšalnimi 
določbami normirati, ne da bi se obenem jasno opredelili, katere upravne zadeve je treba 

·~ V rubriki )).Pred!pisi« te številke objavljamo določila omenjenega zakona, ki se nana
šajo na gozdarstvo in lesno industrijo. 

Uredništvo 
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ljudcm približati, katere pa ne. Občine naj prevzamejo vodenje tistih upravnih zadev, ki 
ne presegajo občinskega merila i,n ki ji1h bodo z razpoložljivimi kadri tudi lahko opravljale. 

Intenziviranje gospodarjenja na manjših površinah in prenos določenih pristojnosti v 
gozdarstvu na občine bi nhtevala več kadt·a, ki ga trenutno še ni. Zato je nujno, da 
ostanej·o pri okrajih (skupnostih komun) strokovne uprave, ki bodo po eni strani nadzinle 
strokovno izvrševanje gozdnogospodarskih nalog iz pristejnosti , ki jih občine že imajo ali 
jih bodo z novim zakonom o . pristojnostih občin in okrajev še dobile, po drugi str<:oni pa 
-skrbele za opravljanje vseh tistih nalog, ki presegajo občinski okvir. Okrajni ljudski 
odbori bodo po strokovnih upravah vodili okrajno gospodarsko politiko predvsem glede 
obseg-a in enotnosti investicijskih, gojitv·enih, varstvenih in urejevalnih del v vseh gozdovih 
-in skrbeli za izvrševanje dolgoročnih planov v gozdarstvu. 

Okrajne uprave za gozdarstvo delujejo komaj eno leto in bi se pač že morale utrditi. 
).~ele po tej utrditvi bi se lahko presodilo, katere naloge v smeri uspešnega izvrš·evanja 
se lahko prenesej-o na občine. 1Pri tem pa glede pomanjkanja kadra velja še nag1asiti , 
da ima od dosedanjih 22 okrajnih uprav za g-ozdarstvo komaj dobra poiovica (12 uprav) 
docela ustrezni kader. Zato je tudi nemogoče oskrbeti bodočih 130 občin s strokovnjaki in 
formirati občinske uprave za gozdarstvo. 

Gozdovi splošnega ljudskega premoženja - izvzemši gozdove agrarnih skupno!'!ti, ki 
jih občine že upravljajo - naj tudi v bodoče ostanejo v upravljanju okrajnih ljudskih 
~dborov. Ti gozdovi služijo skoraj izključno blagovncmu prometu oziroma kritju širših 
poLreb industrije in podobnih velikih potro~nikov ter nosijo glavno hremc njihoveg-a 
oskrbovanja z lesom. Ti potrošniki pa so tako dislociraru, da komajda sovpadajo z okraj
nimi mejami, še manj pa z občinskimi. Občine so neposredno zaintet•esirane na kritju 
potreb svojega prebivalstva, ki pa ga oskrbujejo pt·edvsem zasebni gozdovi, katerih je v 
LRS 61%. V zvezi s tem pa j,e treba naglasili, da občine pogosto stremijo za~ tem, da bi 
bil ves les z njihovega območja tudi tam predelan. Ta težnja pa praviloma nasprotuje 
širšim gospodarskim interesom, ki jih laže varujejo okraji - skupt1osti komun. Partiku
laristične težnje namreč ne smejo vplivati na gozdnogospodarsko politiko ukinjanja od~ 
večnih kapacitet oziroma na nj·ihovo premeščanje v us trezne.jša surovinska območja, ki so 
bliže okraju, kakor pa občini .. Pri tem je treba spomniti še na tisto industrijo, za katero 
je celotna republika Slovenija lesna surovinska baza. Zato velja naglasiti, da je s temi 
gozdovi mogoče enotno in smotrno gospodariti l,e v neposreanem merilu okraja. 

Gozdna gospodarstva, ki so teritorialno vezana in zajemajo gozdnogospodarske enote, 
segajoče čez več občin ali okrajev, naj bodo povezane z okrajem oziroma z okrajno upravo 
za gozdarstvo. Če bi se upravljanje gozdov splošnega ljudskega premoženja preneslo 
na občine, bi k-te utegnile snovati nova gozdna gospodarstva, vsaka za svoje obm9čje, 

kar bi bilo v škodo strokovnemu upravljanju z gozdovi, drobila bi potrebno povezartost 
gozdnogospodarskih enot in bi povzročilo ne glede na pomanjkanje strokovnega kadra v 
teh podjetjih preveč in nepotrebnih administrativnih s.troškov. 

Na območju ra~nih. okrajev je stanje gozdov zelo različno. Zato bodo nekatere občine 
pri doho'd.kih zelo pasivne, druge pa dokaj aktivne. Če bi se na pasivne občine prenesle 
vse pristojnosti okraj·ne uprave za ·gozdarstvo, dohodki gozdarstv.a v takih občinah ne bi 
mogli kriti stroškov javne gozdarske službe in stroškov ~bnove, gojitve, varstva in 
urejevanja gozdov ter graditve gozdnih komunikacij. Taka neuravnovešenost dohodkov bi 
imela za posledico, da bi pasivne občine ostale še nadalje pasivne in bi stanja ne bilo 
mogoče popraviti vprav v tistih občinah, kjer bi to bilo najbolj potrebno. 

Zato mora ostati gozdni sklad tudi v bodoče pri okrajih, da bi se potrebna finančna 
politika lahko izvajala tako, da bodo finančno aktivni gozdovi aktivnih obč-in prispevali 
za zboljhn.je gozdov pasivni~h občin; skratka, razdelitev bremen bo možna edino le v 
okrajnem merilu. Primanjkovanje finančnih strokovnjakov pa je dodaten pogoj za 
predlog, da ostane plačevanje v gozdne sklade za sedaj še pri okrajih. 
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Po sklepu plenuma je upravni odbor društva po gornjih zaključkih obvestil politične 

kroge s prošnjo, da se ti zaključki in predlogi upoštevajo pri bodoči obravnavi predloga 
zakona o pristojnostih okrajev in občin. Sekcije pa bodo s tem seznanile republiške 
ljudske poslance. 

H koncu je plenum pozval sekcije, da z vsemi mo6ni podprejo in pospešijo sestav
ljanje perspektivnega plana razvoja g-ozdnega in lesnega gospodarstva, ki ga sedaj sestav
ljajo posebne okrajne komisije. rPlenum je tudi· sklenil, da se na osnov1 zbranega materiala 
konec leta priredi posebno posvetovanje o tem planu, kakor tudi o aktualnih finančno 

ekonomskih vprašanjih gozdnega in lesnega gospodarstva v naši republiki. F. 

PREDPISE O SECNJI IN PRISPEVKU V GOZDNI SKLAD JE POTREBNO čiM PREJ 
' POPRA VITI IN DOPOLNITI 

Inž. Vladislav B e 1 tr am je napirsal v Slovenskem poročevalcu dne ll. maja t. l. 
članek »Sečnja lesa in prispevek v gozdni sklad«, za .katerega menijo -vsi, 1ki po·znaj~o go•zdar
ske probl-eme., da je bil zelo potreben. Pisec članka nazorno prikazuje, zakaj je bil pravza
prav ustano-vljen gozdni sklad in ka'kšen pomen imajo dohodki, ki se va.n·j stekajo. Mer.odajni 
čmite:lj-i ·so .pri izdaji uredbe o rplač·eva:uju p·rispevka v gozdni sklad za obnovo, gojitev in 
varstvo gozdov imeli pred očmi obsežno delo in naloge, ki čakajo go~darstvo na področju 
pogozdovanja krasa in ostaliJ:1 goljav, pri snovanju 1n v.zddevanj.u •gozdnih drevesnic, n·egi 
zanema.rjenih gozdov, gr<lldnjah i.u vzdrževanju komunikacij in še nešte·tih dr.ugih delrh. Prav 
gotovo ne hi bi'lo .odveč, .če bi na po.dlagi števi•lk in izčiJi:>ni.h p·odatkov v zadnjih petih letih 
(razdOibje 1950-1955) seznanili širšo javl'lost z rvsem, kar je bilo storjene-ga v sl·ove.nskem 
gozda r'stvu.če ne .bi bil ustan•ovljen .go,z,.dui sk.Iad, hi prav :gotovo ne mogli žrtvovat i toliko 
denarja za izholjša·nje naših goz-dov.. 

Tudi umni in raz.sodni posestn.ik.i ne nasprotujejo plačevanju v siklad, ker vedo, da se 
iz teh sr·cdste:v .plačuje pog·ozdovanje, čiščenje, gojenje drevesnic, gradnja cest in rar~.na 

melior.acijska i·n .sanacijska de-la. 
Vkljub temu, da je go·zdni sklad za naše gozdarstvo izredno koristen, vendar terjajo 

predpisi o sečnji in rprispevku v gozdnr sklad precejšen popravek in dopolnilo. Kot navaja 
ing. VL Beltram, je .potrebno, da se za vse sečnje gozdnega drevja bre;z izjeme in ne glede 
na. .to, 1kje tako drevje raste, uvedejo sečna dovoljenja, ves posekani les pa naj bo pod
vržen rplačilu prispevka v goz.dni sJda.d. Ta popravek in dopoln.ilo narekujejo ronogoštevilni 
razlogi, kot n. !P r.: 

l. V ,zvezi ·s sedanjimi predpisi j.e težavno opredeliti, kaj naj se smatra za gozd, kaj 
kot go-zdnati pašnik, kaj kot pa~nik z go:ulnim drevjem, kaj za zaščitni go·zdni pas in kaj 
.kot posamično rasto.če drevje. 

2. Nizka raven strokovnega znanja logars.kega osebja na terenu, ki mu je zaupano 
v odločanje, kaj naj bo podvrženo plačilu gozdnega sklada in kaj ne. 

3. Prev-elika elastičnost uredbe, ki nevestoe logarje pogosto zavaja, da parcele nepra
vilrno kabeg·orizirajo. · . 

4. Nemogo·Ča je p.raktičua kontrola, ker se v nobenem primeru ne moremo nasloniti 
na zemljiški kataster i.o smo zato primorani zana~ati se izključno na vestnost in po-štenost 
logarskeg;a osebja. 

Iz prakse nam j·e znano, kaJko lahko •nekateri špekulantski in brezobzirni gozdni posest
niki, ki se hočejo izognjti predpisom o ·seč-ni.h dovoljenjih, plačevanju gozdnega sklada 
itd., vplivajo na šibi:e, neodločne in večkrat tudi k zlorabi nagnjene logarje. 2e zaradi 
tega, -da bi se izognili in kolikor mogoč-e omejili prestopke, nezakonita, dejanja in gosp-o
dal'ski .kriminal, si moramo prizadevati, da določbe o pri~pevku v gozdni skla.d raz·Širimo 
na ves ;posekani les. Pri tem bi brez posebne šrkode mogli prispevek znižati za 20% ali celo 
.za več. Naj omenim samo področje gozdnega nadzorništva v Ilirski Bistrici, kjer je 



odpadlo v razdobju od l. januarja do 31. maja 1955 na dovoljeno .sečnjo lesa na gozdnih. 
tleh, .ozrroma ·na parcelah, ,za katere je plačevanje v go.zdni sklad obvezno, 70,33%, na 
negozc1na tla, .t, j. na seč.nje, pri kate.rih prispeve~k v sklad za 01bno1Vo ni ohve.zen, pa 
29,67%. Ta slika nas sili k res-nemu .razmišljanju. 

Kar .pa zadeva se·kanje dr ev ja brez sečne,ga dovoljenja na )a•š'nikih z .gozdnim drevjem, 
to je posameznega goz.dnega drevja, je tr·eba pripomniti, da na našem krasu tale sečnje 
spltoh ne bi smeli dovolJevati. Na .krasu ima vs.aka drevesna skupina,. vsa.ko posamezno 
drev.o posehno važno biološko in .zaš-čitno vlogo ter bi b-rozve-stno sekanj ·e drevja na 
negozdnih površinah, kot .ga izvajajo ·za,dnji .dve leti , lahko pripeljalo do nezaželenih in 

pra-v posebno 1težkih posledic in motenj. Narava ·sama nas uči, da tpogosto prihranimo 
mno.g·o denarja in ,truda, če pCi!metno zaŠČ·ilbmo in obvarujcmo posamezno drevje ali 

skupine drevja, ki nam postopoma zasejejo in naravno :P'ogoz.dijo kraške goljave. Takjh 
dreves in slwpinic je mnogo in .pametno ravnanje z nj.imi tbo pripomoglo, da se bt>clo 
marsikatere kraške gmajne v ·nekaj desetletjih obrasle in ·spremenile v lepe zelene gaje. 

Niso redki primeri, da razna lesnoindustriJska 1n kmetijska podjetja t.er zadruge itd. , 
ki odkupujejo ~es od go.zdnih posestnikov, silijo in ;pritiskajo kmcta-posestnika, da poseka 
zadnjo češnjo, 'oreh, hrast .in lipo, ki raste na pruš.ni!ku ali travniku ali pa kra.si naše 
polj$ke poti. Letos opažamo, da so se pose.stniki rz vso vnemo lotili seonje češenj, hrastov 
in 1l~p :s taiko ·silo in rtako brcz()hzirno, 1da preti, če se s tem !POČetjem ne prooeha, nevarnost 
iztrebljenj,a in <Unirčenja posamezno ra.stočega drevja, ki je za nll!Š kraški sv·et, !kot že 
rc:čeno, iz hi01lo.škega in rva1rovalnega vidika prepotrebno. Ne samo kot go,7;dar, temveč tud-i 
kot IJ>OZ·navalec •kraških razmer in •ra,zmer Slovenije na 'SploŠill·O, menim, ·da je 
pr-osta sečnja tudi na negozdnih :par.cdah zelo .škodljiva in da mora bi,ti :vsako .drevo , 
brez o,zira kje :raste, odkazano po gozdar-skih or,g.ani.h. Le tako bomo lah~ko obvanovali 
lep'O sliko, 'ki je značilna ,za na!Šo ožjo domovin:o in ·samo tako bomo z izre.dno ·koristnim 
delovanjem posamič ali ,sJcupinsko rasto,čega dr·evja pripomo~gli· k izboljšanju našega Krasa 
ne le v gozdar·s'kem pogledu, a·lllJpa·k tudi pri melioracijah pašnik·ov in izboljšanju polje
delstva. Ne smerno ·dav·ohti, .da bi na eni strani trošiti milijone za pogozdovanje, melioracije, 
či~čenja ·iM., .na drugi str.a.ni pa br-ezobzirno in nerazsodno .dovo-ljevali scčnj;o in iztrebljanje 
včasih že tako redkih dreves in .drevesnih vrst samo zato, ker so. predpisi preve-č prožni 
in jih lal1ko razni bre.zvestneži ;pri-krojijo v ·svoje namene, ki s.o za ~kupnost šk(}d.ljivi. 

Sredstva, ki -se .zbiraj'O .od pri•spevkov v gozni siklad, pr~padajo po mojem mnenju 
izključno gozdarstvu . in ·bi bilo .v.sako poreusmerja;nje p.lačevanja ·prispevk·ov pri lesu, rki 
je bil posekan na negozd-nih površinah, v kmetij.stvo ali .kam drugam samo škodljivo, 
ker hi se kaj kmalu vzbudila težnja po čim večji sečnji samo zato, da bi se na škodo 
gozdarstva poveča1 dotok ·denarja za zadovoljitev interesov posameznih koristni·kov ('kme
tijstva itd.) : Naše vodilo je in mora ostati načelo, da ·se nobena panoga narodne.ga gospo
darstva ne sme neupra·vičeno razvijati in razbohotiti na škodo in na račun druge, temveč 

da •SO :pravilno V·S·kiajene VSe •gospodarske •deja:vnosti, ker SO .za razvoj in .procvit narod
nega .goS!podarstva nujne jn potrebne, ·gO<zdarstvo p.rav tako kot n . pr. polje.cfelstvo in 

živinoreja. Viljem Kin dl er 
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IZ PHAKSE 

PLANINSKO GOSPODARSTVO 
6 ' J 

(.Poročilo o posvetovanju, ki ga je sklicala in vodila Zvezna ~bornica za kmetijstvo na 

Pokljuki dne l L-13. julija 1955) 

Posvetovanje je bilo organizirano s pomoqo sredstev mednarodne organi:·acl_).e FAO. 
Udeležilo se ga je okrog 40 st'rokovnj.akov agronomije . gozdarstva veterine in ekonomske 
panoge iz vseh ljudskih republik. Od gozdarje·v so sodelovali ing. Oresti}e Krstit. prof. 
ing. Salih Djikic, ing. Franjo Jurhar. ing. Jurij Ho'(evar ter iug. Vlad. Beltram. Posve
tovanje je vodil v imenu zbornice ing. Kalanovi<':. 

Referat o plan!nskern pašništvu v naši državi je iniid prof. dr. ing. N. Zdanovski, 
koreferatc pa po en zastopnik iz vseh 6 ljudskih republik. Iz referatov in disku, i5c:, ki jim 
je sledila , pcwzemamo glavne misli : 

Jugoslavija je s 70% svoje površine planinska dežela s t.isočletnim planšarstvom 
(planinskim pašništvom), do danes sbajno ekstenzivnim gospodar.jenjem. Večino površine 
pokriva ničvredna s.ivka ( ~ardus stricta) in le na plitvi apnenčevi podlagi so bo'ljše vrste 
trav. Zaradi uničenja gozdov v planinah imamo pogosto težke probleme erozije. V pla
ninah na splošno primanjkuje vode za napajanje živine. Red v izvajanju paše ~:pregon) 

in agrotehnični ukrepi so sko·ro popolnoma neznani. Degradacija pašnih površin je povsod 
opazna in zelo velika. Namesto da bi pašnike gnojili. planšarji celo odnašajo hlevski gnoj 
s planin v nižine. Ureditvenih elaboratov za. pravilno gosiJodarjenjc s pašniki sploh ni . 

Za izboljšanje stanja je potrebno uvesti rec na pašnih površinah : pregonsko pašo, 
gnojenje, apnjenje, osnovati gozdne zaščitne pasov(', očistiti pašnike katncnj.a. grmovja in 

Udeleženci posvetovanja na Pokljuki (Foto: inž. V . Beltram) 
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plevela, urediti hleve in gnojišča,. zgraditi mlekarne in sirarnc, preskrbeti pitno vodo in 
zgraditi poti. V ta namen je potrebno izdelati ureditvene elaborate za pašnike, ki naj 
prikazujejo današnje stanje in vse potrebne ukrepe za izboljšanje in racionalno gospo

darjenje. 

Istočasno pa je nujno potrebno povezati planinsko pašništvo z nižinskim travništvom 
in tudi slednje pospeševati v enaki meri . Vsa ta izboljšanja bodo brez težav privedla do 

tega, da se bo lahko pristopilo k ločitvi gozda in paše. 

Na Dinarskem krasu so najbolj potrebni _gozdni zaščitni pasovi ter obnova gozda z 
iirecno varovalno vlogo. Brez skupin in pasov drevja so planinski pašniki povsem neza
varovani. V to smer morajo tudi gozdarji specializiFati svoja prizadev<JJnja. 

•Problemi planinskega gospodarstva zahtevajo pose.bne .strokovnjak.e, ki naj se specia
liziraj,o bodisi na fakulteti bodisi po končanih študijah (agronomi, gozdarji) na tečajih ali 
seminarjih. Tudi v osmolc,tke je treba vnašati razumevanje za planinsko gospodarstvo ter 
s poljudniani brošurami seznani ti s tem tudi ljudstvo. 

Potrebno je pristopiti izdajanju skupnega glasila za vpra,šanja planinskega pašništva, 
za zq.četek naj bi se vsaj en institut ali zavod izključno posvetil temu vprašanju. Sama 
organizacija planšarstva po ljudskih re1H1blikah pa naj se ravna po razmerah v posa
mezni ljudski republiki, ki se medsebojno zelo razlik~jejo. 

Prof. d:r. ing. Pi-rc je z načrti zelo nazorno prikazal vrsto posebno kričečih primerov 
na Gorenjskelll, kjer so naravnost neznatne planine sredi ogromne površine (ponekod tudi 
5'0 krat tako velike) gozdov, obremenjenih s pašo. To je tako za gozdove kakor za pašo 
nevzdržno težko stanje, ki ga je treba rešiti z izdelavo dobrih ureditvenih elaboratov, 
ki bodo urejevali nižinsko in višinsko izkoriščanje travnih površin ter dosegli smotrno 
in vsestransko zadovoljivo ločitev gozda in paše. Taki elaborati zahtevajo dolgotrajno in 
kompleksno reševanj e problema. 

Pri težkem stanju p Jraninskega pašništva pa se je iz diskusije videlo, da se ta ogromni 
in doslej zanemarjeni gospodarski pr9blem v Jugoslaviji začenja reševati, o čemer pričajo 
naslednje razveseljive u,gotovitve: 

V maju 1955 je izše.l prvi Zvezni zakon o planinskih pašnikih. LR Bosna in Herce
govina je po vsestranski in temeljiti razpravi v izvršnem svetu ustanovila republiško 
upravo za planinsko gospodarstvo ter 4 rejonske uprave (v Mostarju, Kalinoviku, Trav
niku in Livnu). Do tega ukrepa je moralo priti, ker gonijo živino iz Hercegovine na 
planinsk-o pašo v Bosno tudi po 140 km daleč. Kjer pa se ti pregoni izvajajo samo na 
področju enega okraja, bodo ta vprašanja reševale okrajne uprave za planinsko gospo
darstvo . 

· V LR Srbiji rešujejo vprašanja melioracij vseh pašnikov okrajni ljudski odbori, 
ki z razume vanj em prispevajo v ta namen znatna sredstva. Tam pa ni migracij živine na 
tako velike razdalje. 

Posebna postaja za planinsko pašništvo v .Banji Luki ima že več let 45 raziskovalnih 
površin. Na eni teh poskusnih planin (Kupres, .100m nadmorske višine) so na površini 
100 ha dosegli povprečni donos 50 stotov sena na hektar. 

Na fakultetneni posestvu na planini Treskavici (BiH) so na popolnem Nardetumu · 
(sivka, volk) z oranjem, gt~ojenjem in apnenjcm dosegli na 2!l ha površine povpre~ni hekt
arski donos 80 stotov odhčnega s~na. (Uspeh so pornazorovale fotografije.) Ti uspehi so 
zelo zagreli bližnje kmetovalec, ki so tudi pristopili zboljšanju svoji'h travnih povr·šin. 
Posestvo pa nadaljuje z mdioracijami na preostalih li.5 ha površine. (Za apnjenje opo
rahljajo 10 ton živega apna na l ha.) 

Lepe uspehe so dosegli na poskusnih površinah planins~ih pašnikov tudi na Zlatiboru 
v Srbiji . 
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Pokljuški pašniki in gozdovi okrog Mrzlega stt1denca (Foto: inž-. M. Btinar; 

Lani je dr. Turina uredil 110 ha velikega skupnega vaškega pašnika v ravnini pri 
Slavonskem Brodu, ki j ,e bil prej bolj sprehajali šče za vse vrste živali brez prave koristi. 
,Sedaj daje pašnik do 100 stotov sena na hektar. 

Omenjeni uspehi dokazuiejo, kako velike možnosti imamo za dvig donosov na doslej 
malovrednih travnih površinah v nižinah in v planinah. Led je prebit in s tem so podani 
dokazi, da je nadaljnje uničevanj! e gozda s pašo odveč. ·Pač pa bo ponekod potrebno 
izkrčiti dele gozda na ustreznih tleh in jih dati v raci on alno pašno gospodarstvo. 
Poskrbeti je ,tudi za uvedbo majhnih rezervatov na degradiranih pašnikih, da se lahko 
presodi , v kolikšnem obsegu lahko pdroda sama od sebe obnovi vegetacijo. 

Ing. Jurhar je poročal, kako so. v Karavankah v kranjskem okraju v zadnjem času 
uredili 8 planin ter jih popolnoma izločili od gozda, kar se je zgodilo v popolnem so
glasju s pašnimi interesenti. 

Zanimivo, da je ljudstvo tudi v planinah Črne gore ponekod že davno samo od sebe 
uvedlo pregonsko pašo ter omejilo število pasoče se živine . .Iz vsega sledi, da ljudstvo 
samo po sebi ni nenaklonjena redu in napredku, posebno če od tega vidi in občuti nepo
sredno korist. Vprašanje je predvsem razgledanega in sposobnega strokovnega kadra. 

Vsi . doseženi dosedanji lepi rezultati pa dokazujejo , da se je za začetek mnogo na
pravilo vendar nekoordinirano. Vsa zadevna prizadevanja bo odslej povezovala zvezna 
zbornica za kmetijstvo. V ta namen bodo republiške zbornice za kmetijstvo imenovale 
koordinacijski odbor za planšarska vprašanj-a. Glede na zelo velike razlike v planšarstvu 
posameznih republik pa je povsem razumljivo, da bo organizacija pospeševanja planšar
stva različna po posameznih republikah. 1Potrebno je v zakonite predpise vnesti zahtevo 
po čiščenju pašnikov. 

V jeseni 1955 bo v zveznem merilu seminar za planšarstvo na Boračkem jezeru (BiH). 
Zvezna zbornica za kmetijstvo že ima sredstva v ta namen ter dobiva tudi pomoč od FAQ. 
Kmetijski zavod BiH, ki se peča s planšarstvom, je prevzel nalogo, da izvrši inventariza-
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cijo ,!.'iOO ha velike planine Visočicc po metodah, ki jih bodo izdelale agronomske fakul

tete. (Sar a j evska fakulteta ima 2 katedri za planšarska vprašanja.) Sekcija za proizvodnjo 

in konscrv i ·anie krme v zveznem merilu dduje uspešno Že od l·eta 1953. 
Tz vsc.rr,a 1;osvetovanja je velo veliko zanimanje in volja ter široka razgledanost, za

upanje in :·adoščenje, ela se je začel reševati do včeraj šc nedotaknjeni gospodarski pro

blem. Ncch-omne zasluge rma zato tudi dr. Alfred Kautcr, profesor ETH v Zurichu, ki je 

s s1··ojo r a · ledanostjo in posebno požrtvovalnostjo pomagal našim strokovnjakom na 

jugos!ovan:::kem terenu pri tej problematiki skozi dolge mesece. Leta 1953 je vodil v Novih 

dvorih pri Zagrehu strokovne tečaje, katerih se je udekžilo mad 200 naših strokovnjakov, 

nekateri pa so že bili tudi pri njem v švici. Med razglcdane pionirje za reševanje pro

blemov planinskega gospodarstva v Jugoslaviji pa sodi tudi gozdar ing. Orestije Krstit, 

kil se s temi V!)rašanji intenzivno peča že več desetletij. Uspešen in aktiven sodelavec na 

tem področju je tudi gozdar ing. Salih Djikic, profesor na fakulteti v Sarajevu. 

Sklepi, sprejeti na po.svotovanju na Pokljuki dne 13. julija 1955 se glase v skrajšani 
obliki: 

·Ob soglasni ugotovitvi, da je naša država pretežno planinska, je potrebno pristopiti 

reševanju vnrašanja planinskega gospodarjenja v naslednjem smislu: 

1. ni;:imko travništvo in višinsko pašništvo sta med seboj tesno povezana, zato ju ni 

mogoče obra \·navati ločeno temveč skupno, 

2. pričeti je z izdelavo ureditvenih elaboratov za posamezna planinska področja in 

preskrbeti )otrebna sredstva, 

3. ureditveni elaborati naj poleg drugega upoštevajo tudi zašč"ito pred erozijo, vpra

šanje poti in preskrbe z vodo, povečanje donosov krme, vzrejo plemenske živine, . 

4. izdati je zakonite predpise o gospodarjenju, upravljanju m izkoriščanju planin
skih pa~nikov, 

5. zn. prvi začetek naj se povsem posveti planšarstvu vsaj en kmetijski zavod ali 

inštitut, 

6. poskrbeti Je za usposabljal'lje strokovnih kadrov s študijem po končani diplomi 

in s seminarji. 

7. v delo ::la pospeševanje planinskega gospodarjenja je pritegniti tudi kmečke inte

resente, s t ečaji, poljudno literaturo in s poukom v ljudskih šolah, 

8. rep ubliške zbornice za kmetijstvo naj izvolijo svoje predstavnike v zadevni svet 

pri zvezni ,., bornici za kmetijstvo, 

9 . prične naj se z izdaj anjem posebnega glasila o planšarstvu, 

10. zavodi za statistiko i.n evidenco naj zbirajo podatke tudi o planšarstvu, 

ll. po g-lobiti je sodelovanje z mednarodno organizacijo F AO. 
Po sp rejetju sklepov se je večina udeležencev posvetovanja udeležila ekskurzije čez 

Rudno polje ter planine ·Praprotnico in Zajemnike do Jereke in Bohinja, da na terenu 

spozna tamkaj ~nje razmere. 
O tem z ani mi vem in nad vse uspel em posvetovanju ua Pokljuki bo zvezna kmetijska 

zbomica izdala posebno publikacijo, ki bo prav gotovo zanimala mnoge slovenske 

gozdar je. 
Prihodnje tovrstno posvetovanje bo v iLazaropolju v Makedoniji. 

VI. Be 1 tram 

I. MEDNARODNA RAZSTAVA PREDELAVE IN UPORABE LESA 

Lesni oddelek Trgovinske zbornice LRS je ob sodelovanju z Društvom inženirjev in 

tehnikov gozdarstva in lesne industrije LRS, gozdnogospodarskimi in lesnoindustrijskimi 

podjetji in ustanovami priredil od 4. do 13. VI. 1955 na Gospodarskem razstavišču v 

Ljublj.ani I. mednarodno razstavo predelave in uporabe lesa. 
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Razstava j e bila skrbno organizirana, saj so za njeno pripravo poskrbeli najaktiv
nejši strokovnjaki gozdarske, gradbene, kemične in ostalih strok iz domačih podjetij 
in ustanov. 

Namen razstave }e bil , prikazati lesno stroko, njen razvoj od osvoboditve do danes, 
racionalno uporabo lesa s poudarkom na varčevanje in končno ' seznaniti obiskovalce z 
našimi domačimi stroji za finalno predelavo lesa, kakor tudi s sodobnim pohištvom in z 
izdelki finalne predelave lesa. Posebni namen razstave pa je bil, da se prikaže racionalno 
izkoriščanje in uporabo lesa spričo stremljenja, da se čim prej uravoovesita izkoriščanje 
lesne mase 'in potrošnja lesa z zmogljivostjo naših gozdov. 

Razstava je bila razdeljena na dva dda in sicer na poučno propagandni in komer
cialni del. Zavzemala je okrog 3000 m2, od tega okrog 2000 m2 pokritega prostora . Na 
tlakovaoem trgu pred montažni mi paviljon.i iz po sreče ne cev ne konstrukcije so bili 
razvrščeni gozdni sortimenti kot končna faza eksploatacije in začetna surovina za lesno 
industrijsko predelavo in sicer od furnirske in Žagarske hlodovine do pilotov, TT drogov, 
elektrodrogov, železniških pragov, jamskega resa, jamborjev, hmeljevk in raznega kolja 
do prostorninskega lesa, namenjenega za proizvodnjo celuloze, ter drv za kurjavo v vseh 
kvalitetah in vrstah lesa. 

V montažnih paviljonih so bili razstavljeni ·razni tipi štedilnikov z ekonomično porabo 
drv ter italijanska peč Becchi, ki jo uporabljajo na Tolminskem. iDalje smo videli želez
niške prage vseh vrst in dimenzij, njih izdelavo; zaščitna sredstva in impregnacijo z zani
mivimi podatki o uporabi pragov pri nas , ter betonske in železne prage kot nadomestilo 
za lesene. Elektrogospodarstvo .Slovenije je v istih paviljonih v zvezi z dektrodrogovi zelo 
poučno prikazalo napake lesa, bolezni in zaščitna sredstva. Direkcija pošt je nazorno 
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prcdočila razne načine imprcgn~cije ,rr dr ... ~gov, sod·obno h~ racion_alno napelj_avo ~T linij 
in bodočo TT službo s pomoČJO UKV nacma (ultra kratki valovt). Rudarski odsek Teh
nične srednje šole j,c skupaj z rudarskimi podjetji prikazal uporabo jamskega lesa v pre
mogovnikih s pomočjo modelov in slik v naravni velikosti s posebnim poudarkom na 
uporabo želez'Obetonskih obokov. Stevilni modeli so kazaLi razne načine zavarovanja rovov 
z jamskim lesom. 

Gozdarska fakulteta je z zbirko napak lesa spopolnila skupino gozdnih sortimentov 
in seznanila obiskovalce razstave z raznimi boleznimi, škodljivci in zajedav~i lesa, zaradi 
katerih nastajajo velike ~kode tako v gozdovih kakor tudi na obratih, ki morajo zato 
uporal5ljati pokvarjen les v manjvrcdne izdelke. S prikazom gozdnih sortimentov kot 
surovine, napak pri izdelavi, načina zaščite, bodočega nadomestila lesa z drugimi mate
riali je bila zaključena razstavna skupina, ki je vzbujala izredno zanimanje. 

Naslednja skupina v poučno propagandnem delu razstave je bi1a žagarska. Prikazala 
je vse faze žagarske proizvodnje, vse vrste žaganega lesa, razne kvalitete lesa in načine 
sušenja ter vskladiščenja. Mi,niaturni polnojarmenik, ki je bil v pogonu, je zlasti vzbujal 
zanimanje. 

Skupina lesnopredelovalne industrije in finalne predelave lesa j.e bila posebno pestra 
in bogato urejena . .Zajela je vse panoge, bodisi industrijskega ali pa obrtni~kega značaja, 
kot na primer embalažo, pohištvo, športno orodje, šolske potrebščine, drobno pohištvo, 
letalstvo, proizvode za poljedelstvo, strugarske izdelke, rezbarstvo, intarzijo, svinčnike, 

kolarstvo in izdelavo karoserij ter razno lesno galanterijo, igrače, brikete iz žagovine, lesno 
moko, furnirje ter končno lesnocementne izdelke LEB, ki jih uporabljajo v gradbeništvu. 

Kemična predelava lesa je bila prikazana v raznih sklllpinah in sicer s proizvodnjo 
papirja in celuloze, viskoze in umetnih vlaken ter svile, s proizvodnjo tanina, s pona
zor'itvijo pripravljanja skorjc in manipulacije ostalih surovin za proizvodnjo tanina. 
:Papirniški stroj v mi.niaturi je ves čas ra·zstave obratoval in obiskovalce seznanjal s, proiz.~ 
v·odnjo papirja. Izdelki iz lesa, kot so blago in umetna svila so opozarjali, kako pri nas 
še vedno neekonomično uporabljamo velike količine lesa za druge manj koristne namene. 

Uporaba lesa v tesarstvu iu gradbeništvu je bila predočena v posebni leseni lopi. Grad
beno tesarstvo je imelo namen pokazati sodobne načine uporabe lesa pri kombiniranih 
gradnjah, mostovih, montažnih gradnjah in raznih drugih konstrukcijah, ter pri visokih 
gradnjah, kjer se les že precej racionalno uporablja, ker pač k temu silijo visoke cene in 
občutno pomanjkanje lesa. To pot je gradbeno tesarstvo pokazalo uspeh svojega priz·a
devanja: da ni uničevalec lesa pač pa borec za njegovo racionalno uporabo. 

Več dobro opremljenih razstavnih skupin je poučno propagandno predočevalo razvoj 
lesne industrije oziroma uporabe lesa in njegove predelave z najnovejšimi lesnoobdelo
valnimi stroji. 

V okviru komercialnega dela prireditve pa so domača podjetja kakor tudi podjetja 
iz ostalih republik razstavila izdelke finalne predelave lesa, posebno pohištvo, ki je vzbu
jaJo veliko zanimanje obiskovalcev. 

Razstv~ nas je prijetno presenečala. z izrednim razvojem in napredkom domače indu
strije raznih strojev za predelavo in obdelavo lesa. Stroje ter strojno opremo in strojne 
dele so razstavila podjetja >>Bratstvo«, >>Mestno strojno podjetje<~ iz Ljubljane, ·»Goriške 
strojne tovarne in livarne<;, »Mehanično podjetje<< iz Slovenj Gradca, >>Motor« iz .Skofje 
Loke, >>Elektrovod<< iz Ljubljane, >>Iskra« iz .Kranja, »Tovarna fine mehanike« i~ Trbovelj, 
»Ventilator« iz Zagreba, »Kordun« iz Karlovca, >>2ičnica« iz Ljubljane itd. Tovarna strojev 
»Bratstvo« iz Zagreba j.e imela svoj paviljon ravno nasproti paviljona nemške firme Voli
mer Werke. Obiskovalci so občudovali naše stroje, ki niso prav nič ~aostajali za nemškimi. 
Ta tovarna je izdelala od osvoboditve do danes nad 4000 lesnoobdclovalnih strojev, od 
katet~jh je danes v obratu v Sloveniji nad 1600. Posebne po.zornosti so bili deležni izdelki 
»2ičnice« iz Ljubljane, Tovarne >>Stup« iz Ilidže, >>Metalhercegovac« in »Vulkan«. 
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Domače furnirjc, suho robo, sušilne naprave, razne barve in lake, lesno galanter1jo,. 
šolsko pohištvo, ekshaustorske naprave, brusilni. pribor in razne manjše obdelovalne stroje· 
so domača podjetja na komercialnem delu razstave pestro in bogato predstavila naši 
javnosti in dokazala nagel napredek v razvoju strojne obdelave lesa. 

Trgovskih zaključkov je bilo na komercialnem delu razstave za okrog 370 milijonov 
dinarjev. To sicer ni veliko, toda podjetja zato niso sklepala pogodb, ker imajo že za par 
let naprej prodane svoje izdelke. Na razstavi so sodelovala z namenom, da dokažejo 
svojo visoko zavest in predočijo naš napredek v zadnjih 10 letih. Iz vse Jugoslavije se je 
razstave udeležilo 69 podjetij, od tega iz Slovenije 54. Iz Anglije, Nemčije in Avstrije pa 
je razs.tavljalo L'3 podjetij. 

če seštej emo podjetja, ki so sodelovala na pot! Čno propagandnem in komercialnem 
delu, vidimo, da jih je bilo nad 200. To razstavo, ki je kompleksno predstavila našo 
stroko, je obiskalo okoli 40.000 ljudi. Prihajale sn velike skupine študentov iz gozdarskih 
in lesnih šol, iz podjetij, številne skupine logarjev {zlasti rz okrajev Ljubljana okolica in 
Postojna). Tudi delegati plenuma Zveze gozda,rskih drwš~ev so obiskali nustavo in so bili 
navdušeni nacl njeno brezhibno organizacijo. Tuji državljani, delegacije in posamezniki 
so obiskali razstavo in se lepo -izražali o njej. Tako so razstavo obisk<:di: iz Turčije 2~ 

Italije 31, Avstrije 44, Nemčij·e 32·, švice 3, Belgije 3, 'Indije 12, Nizozemske 6, Finske 2. 
in -Dan'ske 2. 

Za opremo poučno propagandnega dela razstave je, bilo porabljenih okoli 1,740.000· 
dinarjev, kar predstavlja v primerjavi z moralnim uspehom, potrjenim s priznanjem 
obiskovalcev, razmeroma skromen izdatek, skromen tudi z ozirom na velike napo-re, ki jih 
vlagajo gozdarski in lesnoindustrijski strokovnjaki in delavci v napredek gozdarstva in 
lesne industrije. 

,p·rva mednarodna. razstava predelave in uporabe iesa je uspešno izvršila svojo odgo-· 

vorno in nelahko nalogo. 
V zvezi s pripravami za kongres gozdarskih društev, ki bo prihodnje leto v Sloveniji,. 

razmišlja naše društvo o mednarodni razstavi gozdarstva v ·Ljubljani. Sodelovala bi 
Uprava za gozdarstvo LRS, Gozdarsko kmetijski odsek Trgovinske zbornice LRS, Zadruž
na zveza LRS, Gozdarsko kmetijska fakulteta, vsa naša podjetja, Zavod za spomeniško 
varstvo, Inštitut za ,gozdno in lesno gospodarstvo itd. Razstava bi uporabila ok. 10.000 mz. 
prpstora, tako bi bilo mogoče naše gozdarstvo predstaviti podrobno in hkrati kompleksno _ 

Ing. Milan S i m i c 

KNJižEVNOST 

DR. IVO KOVAčEVIc: »UZGOJ 1 SELEKCIJA LJESNJAKA« 

Zagreb 1955 (18$ st.r., 30 slik) 

Vrste rodu leske (Corylos) so razprostranjene v evrosibirskem borealno-ameriškem pod
ročju kot sestavni elementi gozda. Pri nas so razširjene tri vrste: Co·rylus avellana,.. 
C. colurna in C. maxima (C. tubulosa). Slednja vrsta je posebno pogostna v Makedoniji _ 

Navadna leska (Corylus aveHana) je stalni član gozdne združbe hrasta gradna in gabra 
(Querceto-carpinetum croaticum) ter njej sorodnih združb (Querceto-carpinetum serbicum 
in tako dalje). 

Gojenje leske v obliki nasadov kot sadnega drevja je pri nas najbolj zaostala panoga 
sadjarstva, čeprav so prirodni pogoji za to v vsej Jugoslaviji več ali manj ugodni, ma.rsi
kje celo odlični. Gojenje leske v nasadih, posebno na ogolelih terenih (goličave, kras) je 
razen tega važno tudi zato, ker leskovi nasadi za proizvodnjo lešnikov v določenem smislu 
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nadomdčajo gozd. Kultura leske je ccnCJsa i:11 rcntabilnejša kot kultura drugega sadnega 
dn:.vja. Bolezni in škodljivci ne napadajo leske v toliki meri kakor druge vrste sadnega 
drcv ja. 'Razen tega pa je veliko povpraševanje po lešnikih na inozemskih tržiščih . 

Pisec je v svoji publikaciji v obliki monografije obdelal vse , kar se nanaša na gospo
darsko važnost leske, biologijo, gojenje ter njeno yažnost po svetu in pt;i nas, kakor tudi 
predloge za nj.eno gojenje in selekcijo pri nas. 

Publik~cija je opremljena z izvirnimi risbami. Delo vsebuje tudi kratko vsebino v 
.angleščini ter izčrpen popis literature s 84 j)Odatki. 

Up(lmo, da bo to delo dalo našim strokovnjakom pobudo, da se v večji meri pozani
majo za g·ojenje leske pri nas in za njegovo pospeševanje .. Problem pospeševanja gojenja 

leske je skupen tako gozdarjem kakor agronomom. Dr. Josip KovačeviC 

DOMA(:E STROKOVNE REVIJE .~) 
šONlARSKI LIST - Zagreb 

št. 5/6 - 1955: Umrl je profesor dr. Anton Levakovic. In g. Dimitrije Bur a: 
Prebiralni način gospodarjenja v zasebnih nizkih gozdovih črnike (Quercus ilex). 1 n g. 
Dušan G ju ki c: Uporaba aerofotog_ramctrije pri urejanju gozdov. In g. Bran k o 

Bi čani c : Koristnost smolarjenja v Dalmaciji. 

NAR-ODNI šUMAl~ - Sarajevo 
št. 4-1955: Ing. Lj. Gavran, ing. 1M. Dučic in ing. Jovkovic: Seda

nje delo na obnovi gozdov in perspektive za bodoče delo. In g. Milivoj S i mu no
vic : Oreh na submediteranskem krasu. In g . .S erg ij e La z are v : Urejanje hudo

urnikov v porečju Rame do Gračca. J o van S tarč cvi c :· študij proizvodnosti dela. 
št. 5 - 1955: P r o f. V o j i n G l i gi c : Prirastek in dihanje. I n g. S tj ep an 

Frančišk o vi 1:. : 'Proizvodnost dela v žagarstvu. In g. Ra gib K o 1 ak o vic : Gnni
šča na hercegovskem krasu. In g, S okra t 2 ak u 1 a : Gozdarsko šolstvo v Ameriki. 

šUMA!RSTVO - B e o gr a d 
št. 5 - 1955: Predsednik republike Tito je sprejel delegacijo gozdarjev. Dr. i 'n g. 

Milutin Kne že vic : Poenostavljeno sestavljanje maksimalnega vpenjanja žag. In g. 
Rad mi 1 o Radivoje vic:. Problem železniškega praga pri nas. !}) ragu tj n živ o
j i n o vi c i n Mih a ~ l o P e t r o v i c : škodljivi insekti v beograjskih parkih leta 1954. 
In g. Bran. Mari(: in in g. Dušan Pen o: Tehnika cepljenja gozdnega drevja. in g. 

Jo v .an Muti bari c : Pri rodno pomlajevanje kana~skih topo~ov. In g. S.l av k o 
Jovan o vic : Ali je s pomočjo mikroelementov mogcče vzgajati ekspresne gozdove. 

Št. 6 - 1955: ti n g. N ena d .Pr o k o p Lj e vi c : O problemu vrednosti lesa. 
Dr. Branislav Jovanovic: Eitocenoza rušja v Srbiji. Ing. Aleksander 
Jan k o vi 1:. : .Računanje kubature zemel}skih del na nagnjenem terenu po integra lni 
metodi. In g. A 1 ek sand er Tu c o vic : Prispevek k poznavanju berlinskega topola. 
In g. .Pa v 1 e K o s on og o v : Raziskovanje oblike in volumena jesena v Ravnem 
Sremu. In g. Drag o 1 j u b Mir k ovit: V zvezi s člankom inž. Kosonogova : Raz
iskovanja oblike in volumena jesena v ,Ravnem Sremu. 

šUMARSKI PREGLED - S k o p 1 j e 

Št. 1 - 1955: In g. Tra j k o Ni k o 1 o v ski : Stanje grm1sc m smernice za nji
llovo melioracijo. 1 n g. S 1 avč o D že k o v : O odpornosti nekaterih eksot proti mrazu 
v LR Makedoniji. Dr. Bran k o Pe j o ski : Gozdno gospodarstvo Francije. 
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St. 2 - 1955: 1 n g. Mi 1 an Gogu še v ski : Prispevek k sestavljanju enovhodnih 
deblovnic za bukev na Belasici. In g. Tra j če Ni k o 1 o v ski : Prispevek k poznava
nju odpornosti eksot jn nekih avtohtonih vrst drevja in grmovja proti nizkim tempet·a
turarn po zimi 1953/54. ln g. A 1 ek sander Serafi mo v ski : Nekateri problemi iz 
zaščite go.zc1ov v LR Makedoniji. 

LES - ,L j li b lj a n a 
št. 6 - 1955: In g. Mi 1 oš S 1 ovni k : Zaščita hlodovine na o bra tnih skladiščih. 

iL j li bo Cvi tani č : Izdelava modelov - industrijska panoga lesne dejavnosti. Iv an 
Bor c : Lignolit. Franc Teran : Vpliv vlage v lesu na predelavo. Raj k o L 11 k
ma 11: Sodobno šolsko pohištvo. Anton Repič : Naša !ema industrija in Amerika. 

St. 7 - 195.5: A 1 oj z Kam n i kar : O varčevanju z lesom v gradbeništvu. Jož e 
žagar : Novi lesnopredelovalni obrat v Kočevju. In g. arh. Ni k o Kralj : Kje smo 
v razvoju pohištva? Franc Ro z man : Skrbimo za varnost pred požarom. 

DRVNA INDUSTRIJA- Zagreb 
št. 1/2 - 1955: In g. Stjepan Frančišk ovit:.: Svetovna gozdna proizvodnja. 

An te G ab r i č e vi c : Bukov celulozni les - važno izvozno blago. I n g. D r a g u tin 
Radimir : Gozdna in lesna industrija v Italiji. 

št. 3 - 1955: In g. Stjepan Sur ic: Naš les na domačem in inozemskem trgu. 
K.: Nekoliko osnovnih problemov naše proizvodnje polli~tva. 

št. 4/5 - 1955: Dr. in g. Ro k o Ben ic: .Kalkulacija ekonomičnosti eksploatacije 
gozdov. Pr o f. dr. Z c 1 j k o K o vače vi c : Dva nova ameriška lesna škodljivca v 
Evropi. I n g. B ran k o Pe j o ski : O nekih izkušnjah francoske industrije parketov. 

DRUšTVENE VESTI 

OBCNI ZBOR PROIZVAJALCEV LESNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE 

Lesni odsek .Zvezne indusb·ijske zbornice je imel svoj 1·edni letni občni zbor v Ljub
ljani ravno v času, ko· je bila v Ljubljani I. mednarodna razstava predelave in uporabe 
lesa in sicer 12. in 13. junija t. l. 

Nad 400 delegatov, gozdarskih inženirj ·ev in tehnikov ter lesnoindustrijskih strakov-. 
njakov iz vse države se je zbralo v veliki dvorani doma JLA, da prisluhnejo ,poročilom 
in referatom, ki so se nanašali na delo lesne sekcije v preteklem ]etu in se pomenijo o novih 
smernicah za bodoče delo. 

V imenu Zveze .DJT gozdarstva in lesne industrije je skupščino pozdravil predsednik 
Zveze. gozdarskih društev, tovariš ing. Fazlija Alikalfic, v imenu Zvezne industrijske -zbot
nice pa njen predsednik Todor Vujasinovic. 

Nato so bili prečitani trije referati in sicer: »0 delu sekcije za les in lesne proizvode«, 
>~Lesnoindustrijska proizvodnja, problemi in perspektiva«, >>Izvoz lesa in lesnih proizvo
doV«. Popoldan so delegati obiskali I. mednarodno razstavo predelave in uporabe lesa 
na Gospodarskem razstavišču, drugi dan pa so nadaljevali zborovanje z referatoma: »Stro
kovni dvig kadrov in šolstva« in >>Fond za napredek proizvodnje v lesni industriji«. 

V referatu o delu sekcije so zlašti omembe vredne misli, ki so se nanašale na pove
zovanje sekcije s strokovnimi združenji, društvi, zbornicami ter ostalimi gospodarskimi 
organizacijami zaradi koordinacije dela pri reševanju skupnih problemov v zvezi z lesno 
problematiko. 

Že v teku 1'953 . leta so se vršile priprave in. posvetovanja glede snovanja zveznega 
združenja lesnih proizvajalcev .. Predstavniki strokovnih združenj, ki so takrat že obsto-
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· 1 (S' '-' · Hrvatska Slovenija ter Bosna in Hercegovina) so končno v prvi polovici Ja a , rUJJa. • . . . . . . 
l9!i5. leta odločili, da osnuJeJO skupno združenje proizvajalcev. Sh;dtlo JC osnxvanJe Zvezne 
industrijske zbornice in posameznih zboi·nic v sestavu te zbornice ! ako, da so strokovn.a 
zdru~enja postala obvezni člani zbornice z namenom, da koordinirano rešujejo vprašanja 
v zvezi z napredkom lesne industrije. Takratno število članov strokovnih združenj po 
posameznih republikah je začelo hitro naraščati in se neposredno vključevati v članstvo 

Zvezne industrijske zbornice, v Sekcijo za lesno industrijo, kjer je povezano 162 čla

nov, od tega 45 neposredno. 
Naloge sekcije za les so postavljene s pravilniki na zelo široko osnovo. Tako so 

zajeli celotno problematiko lesnega gospodarstva, blagovne izmenjave in sploh organi
zacijska vprašanja, ki se nanašajo na gozdno gospodarstvo. 

Y minulem letu je sekcija reševala razen drugih šc tele naloge: 

l. Usmerjala je surovino za pravilno oskrbovanje -lesne industrije, pn eemer se je 
držala načela samostojnosti podjetij. vendar je sugestivno vplivala in priporočala enako
merno razdelitev surovine. Tako je n. pr. spričo kritične oskrbe tovarn furnirja preko 
strokovnih združenj uspela, da se je mcd tovarne sorazmerno razdelila razpoložljiva fur
nirska suroviua . .Pravtako je sekcija v pravem času predlagala znižanje koeficientov za 
izvoz celuloznega lesa, kar je ugodno vplivalo na preskrbo celuloznih tovarn in rudnikov 
s potrebno surovino. 

2. Sodelovala je pri pripravi zakonskih predpisov, pri sestavljanju družbenega plana 
ter intenzivno obravnavala novi devizni sistem, predlagala njegovo spopolnitev in na 
ta način zelo olajša:Ia realizacijo izvoza lesa. Dalje je sodelovala pri sestavi zakona 
o gozdovih. Posebni odbor sekcije za les je po delegatih sodeloval v Zvezni ljudski skup
ščini pri dokončni redakciji Zakona o gozdovih. Sekcijski odbor je sicer vztrajal pri 
svojerri predlogu, da bi bila z .novim zakonom o gozdovih omogoč-ena združitev eksplo
atacije s primarno predelavo lesa v enotnih podjetjih , tam pa, kjer so objektivni pogoji, 
bi zajela le-ta še vzgojo in varstvo gozdov, s čimer bi se po mi~ljenju sekcije uscvaril 
najbolj prikladen t~p organizacijske oblike našega gozdnega gospodarstva. 

Odbor je pravtako sodeloval pri pripravah za izdelavo novih predpisov za standardi
zacijo proizvodov ter skupno s Centralnim odborom sindikata izdelal predlog za kvalifi
kacije kakor tudi za učni načrt za pridobivanje teh kvalifikacij. Kon.čno se je veliko delalo 
na formiranju specializiranih komisij za posame~ne probleme, kot so: komisija za parket, 
za pohištvo, embalažo, standardizacijo itd. Iz referata je bilo razvidno, da te komisije 
niso po-kazale nekih posebnih rezultatov, vendar menijo, da se bodo postopno lahko po
drobneje poglabljate v vprašanja, ki so za lesno industrijo principialnega značaja. 

S. Posp'eŠevanje proizvodnje sodi med primarne naloge proizvodnje. Zato je sekcija 
~krbela za izdelavo perspektivnega plana razvoja lesne industrije v okviru posameznih 
ljudskih · republik. Perspektivni plan lesne industrije so do sedaj izdelala strokovna zdru
ženja LIP BiH, Hrvatske in Slovenije. 

Z izdajo Uredbe o skladu za pospeševanje industrijske proizvodnje se bo zlasti bist 
veno spremenilo in usmerilo delo tako sekcije, kakor strokovnih združenj na tem polju. 
V ta namen je sekcija preko združenj poslala iz podjetij tri delegate na večmesečni kurs 
o vprašanjih produktivnosti dela v lesni industriji. 

Sekcija se namerava v doglednem času včlaniti v evropsko organizacijo z namenom, 
da se ji tako· omogoči izmenjava izkušenj z drugimi državami. 

Iz referata je bilo razvidno, da je sekcija aktivno sodelovala s Centralnim odborom 
sindikata lesnoindustrijskih delavcev v pogledu kvalifikacij ter z. Zveznim društvom inže
nirjev in tehnikov glede stičnih vprašanj, ki zadevajo tako lesno kot gozdno gospodar.stvo. 

V bodočnosti je sekcija za les predvidela še širši obseg dela. Zamišlja si ustanovitev 
enotnega .združenja, seveda, v kolikor predpisi ne bodo zahtevali preorientacijo obstoje
čega sistema združevanja. Odbori so že sedaj 4 in rešujejo vprašanja v zvezi z napred-
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kom pruizvodnje, strokovnega kadra, finansijskih vprašanJ ID plačilnega sistema ter norm. 
"Brez dvoma je ena glavnih nalog sekcije, da vodi enotno politiko v lesni industriji, 
da zatira pojave lokalističnih tendenc ter usklajuje interese lesne stroke z ostalimi gospo- · 
darskimi panogami. Državni organi iz dneva v dan prepuščajo zbornicam odnosno sekci
jam in združenjim v rešitev vedno nove naloge z namenom, da bi se samoupravljanje v 
našem gospodarskem razvojo čim bolj razvilo. Ing. Milan S i m i c 

PREDPISI 

ZAKON 
O PRISTOJNOSTI OBCINSKIH IN OKRAJNIH LJUDSKIH ODBOROV V ZADEVAH, 

KI SO UREJENE Z DOSEDANJIMI REPUBLišKIMI PREDPISI 

Iz zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu LRS št. 26. z dne 14. VII. 1955, objav
ljamo predpise, ki se nanabjo na gozdarstvo in lesno industrijo 

PRISTOJNOST LJUDSKIH ODBOROV NOVIH OBčtlJN 

Na področju gospodarstva 

-{tlX-XIIT) 

Zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/53): 
za to, da se gozdovi ohranijo, da se zagotovi trajnost gozdne proizvodnje ter d~ se 

zanemarjeni gozdovi izboljšajo in uredijo, po 2. členu skrbi. ljudski odbor. 
Uredba o ureditvi prometa z lesom (Uradni list LRS, št. 23-126/52): 
izdajanje spremnic za prevoz lesa po .tJ. členu opravlja upravni organ. 
Uredba o omejitvi paše koz (Uradni list LRS, št. 34-l9i/52): 
določanje, koliko smejo rediti kmetijska gospodarstva največ koz ter na katerih povr

šinah in na kakšen način je dovoljeno pasti koze, opravlja v sog-lasju z okrajnim svetom 
za gospodarstvo po l. členu ljudski odbor. 

Odredba o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim boleznim na gozdnem 
drevju (Uradni list LRS, št. 12-70/49): 

l. nadzorstvo nad izvajanjem odredbe - 11. točka; 

2. odrejanje ukrepov za zatiranje bolezni in mrčesa - 7. in 11. "točka; 
3. opravljanje nalog iz 8. točke in l. odstavka 10. točke. 

Zadeve iz l. do 3, točke opravlja upravni organ. 
Navodilo za izvaj,anje uredbe o obratovanju žag veneciank (Uradni list LRS, št. 

' 14-54/53): 
nadzorstvo nad delom žag veneciank po 7. točki ~pravlja upravni organ. 

Na področju notranjih zadev 

(V) 

Navodilo za večje varstvo in nadzorstvo posebno ogroženih gozdov in vseh gozdov 
ob suši (Uradni list LRS, št. 21-129/49): 

l. odrejanje preventivnih ukrepov za preprečitev gozdnih požarov - I. in U. točka: 

2. prirejanje predavanj in tečajev po n. točki; 

3. organizacija s:lužbe za· preprečevanje gozdnih požarov - III. točka; 

4. sodelovanje pri ugotavljanju vzrokov požara - VI. točka. 

Zadeve iz l. do 4. točke opravlja upravni organ. 
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Droge zadeve 

(III) 

Zakon o lovtJ (Uradni list LRS, .št. 26-94/54): 
komisije za ugotavljanje lovske škode po 45. členu imenuje upravni organ. 

PRISTOJNOST L]UDSKJH ODBOROV NOVIH OKRAJEV 

Na področju g·ospodarstva 

(VII-XXI) 

Za~on o ravnanj.u z razlaščenimi in zaplenj:enimi gozdnimi posestvi v LRS (Uradni 
list LRS, št. 23-138/48): 

l. predlaganje okra j nega odbornika za predsednika okrajne komisije za arondacijo, 
komasacijo in dodelj evanje gozdov - lO. člen; 

2. sklepanje pogodb o zamenjavi zaradi arondacije ali komasacije - 11. člen ; 

3. izvedba postopka na prošnjo za dodelitev .gozdov v uživanje in predložitev prošnje 
z opravljenimi ugotovitvami v odloči tev republiški komisiji za arondac'ijo, komasacijo in 
dodelitev - 13. člen. 

Zadeve iz L točke opravlja ljudski odbor na skupni seji obeh zborov, iz 2. in B. 
točke upravni organ. 

Pravilnik o zamenjavi državnih gozdov zaradi arondacije in Iwmasacije državnih 
gozdnih gospodarstev ter o pogojih za dodeljevanje in o načinu uživanja (Uradni. list 
LRS, št. 4.-20/50): 

l . postopek o arondaciji in komasaciji gozdov - 3 do 7. člen; 
2. sklepanj e pogodb o zamenjavah 2arad·i arondacije in komasacije 8. člen ; 

3. postopek v zvezi s prošnjami za dodelitev - 3. in 11. do 15. člen. 

Zadeve iz L do 3. točke opravlja upravni organ (komisija). 

ZakoDJ o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/53): 
l. skrb, da se gozdovi ohranijo, da se zagotovi trajnost gozdne proizvodnje ter ela se 

zanemarjeni gozdovi izboljšajo in uredijo - 2'1 člen; 
2. izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov za posamezne gozdne gospodarske enote 

v okraju - 4. člen; 
.3. izdajanje odločb , da se sme v katastru in zemljiški knjigi spremeniti označba kul

ture gozdnih zemljišč - -8. člen; 
4. izvršitev pogozditev na stroške zadruge oziroma zasebnika, ki kljub nalogu ni 

pogozdil zemljišč v določenem roku - 9. člen; 

5. odrejanje ukrepov za odpravo pustošenja v gozdovih - 12. člen; 

6. dovoljevanje zasilnih poti za spravilo lesa - 17. člen; 

7. izrekanje prepovedi paše in žirjenja - 18. člen; 

8. opravljanje nalog po 3. odstavku 20. člena; 
9. nadzorstvo nad gospodarjenjem z vsemi gozdovi v okraju po l. odstavku 24. člena; 

10. l!lpravljanje gozdov splošnega: ljudskega premoženja v okraju po 2. odstavku 24. 

člena; prepuščanje posameznih nalog podjetjem, zavodom in državnim organom po 3. od
stavku 24. člena; 

11. izvrševanje začasne državne uprave Z<l;_sebnih in zadružnih gozdov na stroške last
nika po 27. členu; 

12. postavljanje okrajne gozdarske komisije - 29. člen. 

Zadeve iz l. in 10. točke opravlja ljudski odbor na sejah obeh zborov, iz l., 3., 6., 
7. in 12. točke svet, iz 1., 2. , 4., 5., 8., 9. in ll. točke upravni organ. 
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Uredba o sečnjah gozdneva drevja (Uradni list LRS, št. 30-116/54): 
l. dajanje pripomb k nameravanim sečnjam v gozdovih, v katerih se seka po potr

jenih gozdnogospodarskih načrtih - 2. člen; 

2. izdajanje sečnih dovoljenj do 100m3 stoječega lesa - 2. točka 4. člena; 

3. sklepanje pogodb o sečnji v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, ki so v 
upravi · oh aj.nega ljudskega odbora - 2. odstavf"k 4. člena; 

4. izdajanje sečnih nalogov v primerih iz 6. člena; 
5. odkazovanje drevja za posek - 13. člen; 
6. dovoljevanje posebnega časa za sečnjo v višinskih gozdovih in podaljšanje določe

nega č asa za sečnj_~ po 2. in 4. odstavku 15. člena; 
7. izdajanje predpisov o tem, v katerih krajih se štejejo gozdovi za višinske gozdove 

15. člen; 
8. žigosanje posekanega ali podrtega lesa - 16. čLen. 

Zadeve iz 7. točke opravlja svet, iz l. do 6. in 8. točke upravni organ. 

Zakon o skladih za obno'vo, gojitev in va1·stvo gozdov (Uradni list 1LRS, št. 13-39/54): 
l. upravljanje okrajnega sklada - 3. člen; 

2. sprej em anje predračuna sklada - 4. člen; 
3. določanje odstotka prispevkov za občinske sklade - 9. člen. 

Zadeve iz 2. in 3. točke opravlja ljudski odbor na sejah obeh zborov, iz l. točke 
upravni organ. 

Uredba o plačevanju prispevkov v sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov in 
o uporabi teh skladov (Uradni list •LRS, št. 26-100/54): 

l. določanje prispevkov s plačilnimi nalogi po 4. in 5. členu; 

2. določanje vrednostnih razredov - 2. točka tarife. 
Zadeve iz l. in 2. točke opravlja upravni organ. 

Uredba o obratovanju ža:g veneciank {Uradni list LRS, št. 11-41/53): 
izr!aj anje dovoljenj za delo žag veneciank po 1. členu in drugem odstavku 5. člena 

opravlja svet. 
Navodilo za izvajanj•e uredbe o obratovanju žag veneciank (Uraduj list LRS, št.. 

14-54/5.3): 
l. izdajanje dovoljenj za delo žag venecian:k - 3. točka; 

2. sestavljanje seznama žag veneciank - 6. točka; 

3. nadzorstvo nad obratovanjem in poslovanjem žag veneciank - 7. točka. 

Zadeve iz l. točke opravlja svet, iz 2. in 3. točke upravni organ. 

Uredba za izvrševanje zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev (Uradni list LRS. 
št. 30-115/54) : ) ' 

l. izdajanje dovoljenj za izjemno tesanje tramov - 2. člen;'l 
2. izdajanje dovoljenj za izjemno' predelavo iglavcev v drva ·- 3. člen. 

Zadeve iz l. in 2. točke opravlja -qpravni organ. 

Odredba o ukrepih proti škoilljiverim mrčesu in nalezljivim boleznim na gozdnem 
drevju (Uradni list US, št.. 12-70/49): 

l. nadzorstvo nad izvajanjem. odredbe - 11. točka; 
2. odrejanje ukrepov za zatiranje bolezni in m~česa po 7. in Il. točki; 

3. opravljanje nalog po 8. točki in l. odstavku ~0. točke; 
4. i:zdajanje pr-edpisov po 2. odstavku 10. točke. 

Zadeve iz 4. točke opravlja svet, zadeve iz 1.., 2. in 3. točke upravni organ. 

Pravilnik o opravljanj;u logarske službe v LR Sloveniji (Uradni list LR.S, št .. 25-132/51): 
:nastavljanje logarjev po 5. členu opravlja s statutom določen organ. 

Odredba o ukrepih proti kostanjevemu raku in črnilovki {Uradni list LRS, št. 
33-191/52) : 
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1. sprejemanje prijav o pojavu bolezni - 2. točka; 
2. vodstvo pt:opagandnih akcij in pouk ljudstva - 5. točka. 
Zadeve iz l. in ~. točke opravlja upravni organ. 
Odredba o omejitvi sekanja in gojitvi doma·čega oreha (Uradni list LRS, št. 2-H/53): 
l. izdajanje dovoljenj za izjemno sečnjo doma.čega oreha - S. odstavek 3. točke; 
2. nadzorstvo nad izvajanjem odredbe - 6. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 
Navodilo o ureditvi gozdarske službe v okrajih in mestih (Uradni list .LRS, št. 

15-55/54): 
l. ustanovitev okrajne uprave za gozdarstvo - II. točka; 

2. opravljanje nalog po nr. točki; 

3. izvrševanje nalog ljudskega odbora v zvezi z neposrednim upravljanjem gozdov 
splo.~hega ljudskega premoženja v okraju - IV. točka; 

4. izvrševanje nalog ljudskega odbora v zvezi z neposrednim upravljanjem okrajnega 
sklada za gojitev, obnovo in varstvo gozdov - V. točka; 

5. imenovanje šefa okrajne uprave za gozdarstvo - VI. točka; 
6. določanje gozdnih revirjev in logarskih okolišev - IX. točka. 

Zadeve iz l. točke opravlfa ljudski odbor po obeh zborih, iz 5. točke na skupni seji 
obeh zborov, zadeve iz 2., S., 4. in 6. točke upravni organ. 

Odredba o sečnji tise v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. ·20-93/55): 
nadzorstvo nad sečnjo tise po tej odredbi in evidenco po 4. točki opravlja upravni 

org-an. 

Na področju notranjih zadev 

(XII) 

Navodilo za veqe varstvo in nadzorstvo posebno ogroženih gozdov in vseh gozdov 
·ob suši (Uradni list LRS, št. 21-129/49): 

predavanja in tečaje po II. točki organizira upravni organ. 

Druge zadeve 

(V-VI) 

Zakon o lovu (Uradni list LRS, št. 26-94/54): 
l. določanje lovišč in odrejanje njihovih meja 2. in 11. člen; 

2. odreja.nje znižanja števila divjadi, če se preveč razmno~i - 9. člen; 

S. oddajanje ir1 odvzemanje lovilič lovskim družinam - 12. in 13. člen; 

4. izdajanje pritrditve za izjemno omejitev najvišjega Števila članov lovske družine -
15. člen; 

5. potrjevanje članov izpitnih komisij za lovske izpite- IS.. člen; 

6. imenovanje komisije za izpite za lovske čuvaje ~ 39. člen; 

7. izdajanje pritrditve k dolo.čitvi prispevkov v okrajne lovske skiade - 43. člen; 

8. vodstvo katastra lovišč ..-- 49. člen. 

Zadeve iz l. točke opravlja ljudski odbor po okrajnem zboru, iz 2 .. , 3,, 4. in 7. točke 
svet, iz 5., 6. in 8. točke upravni organ. 

Odredba o odrejanju pogonov na volkove in divje prašiče (Uradni list LRS, 
št. 20-94/55): 

naloge v zvezi s poganom na volkove in divje prašiče po l. in 3. točki opravlja 
upravni organ. 
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Predsedni!? republike josip Broz Tito je sprejel dne 29. af;rila t. l. v 
Belem dvo-ru delegacijo Zveze gozdarshih društev F LR]. člani delegacije so 
seznanili predsedniha Tita z našimi dosedanjimi uspehi in s problematiko 
naše strohe. izročili so mu tudi album s slik.arni - nz,ed njimi tudi nelwtere 
iz slovenskega gozdarstva in lesne industrije - ter lanshi letnik nasega 
glasila. 

Posebna pozornost, ki jo pTedsednik Tito fJosveča razvoju in uveljavlja
nju naše sl-rohe, je prišla tolu-at posebno do izraza .ter }6 utrdila našo priprav
ljenost !?. nadaljnjemu prizadevanju za napredek stroke in procvit domovine. 

Pregled gozdaTShe dejavnosti v fJ·rvem desetletju naše socialistične gra
ditve in presoja premaganih težav ter doseženih u.sf;ehov nam dajeta nove 
pobude in vlivala lrdno odločnost za nadaljnje uspešno stroh.ovno in druž
beno uveljavljanje. 

Društvo inženirjev in lE'fwikov 

gozdarstva in lesne industrije Slovenij(' 





Gozdovi so vi1· narodnega 
blagostanja in močna opora na
šega gospodarskega razvoja. 

DESET LET SOCIALISTičNEGA GOZDNEGA IN LESNEGA 
GOSPODARSTVA 

Na ·šestem .plenarnem sestanku Zveze gozdarskih ·druŠ;tev FLRJ, ki je bil 
meseca f-ebruarja v Beogradu, je bil med drugi.m sprejet s-klep, ·da 1bodo goz·darska 
društva počastila deseto obletnico osvoboditve 1n obenem desetletnic-o socialistič
nega go·z,dneg.a in lesncga gospodarstva s posehnimi jubilejnimi pub1i·kaoijanni ali s 
p.osebnimi številkami svojih dro.kovnih. ča.sop;is-ov. S ,tom na1j hi .se člani ·druš-tva, 
zlasti pa javnost v šir·okih obr•iSiih seznanila ·z razvojem in krepitvijo gozdnega in 
lesnega gospodar.stva kot gos1pO"darske panoge, kot znanosti in kot 5troke. Društv-o 
inženirjev in tehnikov goz·dantva in le-sne industrije LR .Slovenije s pričujočo šte
vilko Gozdarskega vestnika izpolnjuje ta sklep ter posveča ta prispevek .najpo
membnejšO. obletnici v zgodovini slovenskega gozdaT:Sltva, kj.er je eno desetletje zelo 
kratka doba in se učinki podvzetih ukrepov v življ.en:ju gozdov šele komaj poznajo, 
.ko1likor .ne gre za nov .odnos <lo gozdov. Na pri·do:bi1v.ah ljudske rev·olucije zgrajeni 
novi družbeni odnos·i so spremenili tudi o<Lnos .d!ružbe do goulov, so tesneje vklju
čili .gozdarstvo v cdokupno gospodarstvo •in s tem ustva·Pili tudi ši·r·Še p.og·oje za 
napredek •te go.spodar&ke panoge. 

Gozdno in lesno .gos-podarstvo je obilo ta·koj po OSV·obo.d:itvi .postavljeno pred 
Jt:ežke nalo·ge sodelovanja pri o1bnovi v vojni .porušene dežele in nat·o ·pri izgradnji 
gosipo·dars:tva. 'fo nalogo je izvršilo v najtežjih pog.ojih, brez zadostnih 1i.z.kušenj, 
ob pomanj.kanju tehnične opr.eme in zla~Siti ob .pomanjkanju strokovnih kadrov. 
ls.kale so se organiz.acijske obli.ke, ·ki naj .bi čim bolj usposobile gozdarstv.o in ~esn-o 
indus·b"ijo za ·izvrševanje nalog obnove i.n industrializacije. Ven-dar soO ·se tudi v tej 
.dobi izvršile razne priprave, ki s-o kasneje omo.gočil·e prehod na .obnovo tudi v goz
.darstvu in lesni indus.triji. Ust.anovl:jene 'so bile vse vrs.te s·trokovnih šol, nižje, 
srednje in tudi fakulteta. ter Inštitut za gozdno in lesno go()StpOdarstvo. Prva · inven
tarizacija g<1zdov pa je dah orientacijo o stanju in 1proizvodni zmogljivo.s<ti naših 
g·ozdov. 

Ko so se poJetu 1951 sečnje začde zmanj.ševati, se s tem naJoge niso zmanjšale, 
am·pak se je le njihovo težišče preneslo na obnovo in var·stvo goz;dov: .ka:ko· .povečati 
opešano pr·oizv.odno zmoglj•ivos.t gozdov in njihovo varovalno funkcijo , kak·o ob 
zmanjšani sečnji za.g.otovjti gos.po.darstvu nujno potrebne količine lesa, doseči čim 
va ron ej ŠO po. rabo in predelavo ipOISekaoega lesa, vsJdaditi prewelike kapacitete lesnih 
obratov z zmogljiv.os:tj{) gozdov, jih ,preusmeriti v racionalnejšo predelav<O lesa itd. 
v sk·ladu z decentralizacijo javne up.rave in odemokr.atizacij,o družbenega in gos.po
darslke.ga uveljavljanja so bili za izvrši.tev teh nalo:g izdani us·trezni adminis.t·rativni 
in ekonomski ukrepi, ·ki so hili ·ostvarjeni .z ,republiškim zakonom o .go-zdowh in 
odrug~mi predpisi, ,ki v glavnem izviraj.o iz tega zakona. V .sklaodih za obnov·o, go
j1itev in var·stvo gozdov pa so obila ustvarjena .materialna sreds_tva za napredek te 
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,gospodarske panoge. S tem, ko .so okr:jn~ l~udski o.db01ri postali. rup_ravn~ ·organi 
za gozdove .s.plošnega ljudskeg~ premo~z.enJa 1~ .so se dolo·Čene pr~stoJn~sh s. pod
ročja g-ozdarstva prenesle tudt na obcmske l]•Udske o,dbore, se Je zaru.manJe za 
reševanje gozdarskih proWemov preneslo z ožjih S•tro.kovnih :kro.g.o·v na širšo 
jav.nos.t. 

Taksacija goz·dov vseh ·kateg.onij lastništva, .per·speikti.vni plan razvoja gozdnega 
in lesneg.a .gospodarstva, ugotavljanje potr.ošnje lesa, preverj-anje ,k(lJpacitet lesnih 
obratov in po·dobne .ak6je, ki so sedaj v toku, nam bo.do dale zanesljivejši .pregled 
o stanju naših gozdov, ·O njihovih potrebah ter .o po·trebah in stru!<Jturi našega 
lesneg·a trga, ·da bodo moQŽni ~anesljivi ukrepi za napredek gozdnega 1in 1esnega 
gos.podars1tva. 

Uspešno izvrševaillje nalog, tki jih družba postavlja pre·d gozdno- in lesno 
gospo,da-rstv-o, je v .mno-gih ozirih. odvisno o.d .števila in kval~tete strokovnih ·ka·drov, 
ki te natloge izvajaj.o. Kompleksnost tin .pO'vezanost gozdnega in lesnega gospodar
stv·a s celokupnim g·OSipnda.rstvom zahtev.a široko razgledane Sitrnkovnj.ake. Poleg 
š-ole morata kadre vZJgajati .in usmerjati 1tudi živl j enje in praksa, .da ne zao,s:tanejo 
za ·razvojem. Skrb za nenehno .str.okovno in idejno polirtioČno izpopolnjevanje kadr-ov 
pa je ena. izmed glavnih nal·og Druš.tva inženirjev in tehnikov .gozdarstva in lesne 
indus,trirje, ki z-dru-žuje v 14 iSekcijah 1360 r.ednih in ~zrednih ·Članov. V ta namen 
so bila doslej prirejena številna predavanja, s·eminarj-i, prakti·čni terens:!<Ji tečaji 
i.n ekskurzije za inženirje, .tehnike, logarje in gozdne ter lesne ·delavce .. Sta1en "Stik 
.s .svo•jimi člani pa ima društvo ,t-udO. po "Svojih revijah Go_zdarski ves:tnik in Les. 
Posvetovanje -o .gospodarjenju z lesom, ~i ga Je društvo ·priredilo v .Celju, kjer je 
bila prvič kompleksno obdelana naša lesna .bilanca, je sprožilo še nadaljnja so
dobna !posvetovanja v ostalih repu.bJi.kah. Sl(·oraj ni problema iz po:dro-čja g<>zdnega 
in le-snega gospo:da..r-stva, o katerem se v ·društvu in v .sekcij.ah ne bi raz·pra,vljale 
.z namenom, ·da se z utemeljenimi pmdlogi, na·Č·rti in ·analizami o-r.gano:m ljuds.ke 
oblasti: ,družbenih ali množičnih ·organizacij .nu,di pomoč 1in sode-lovanje p-ri obrav
navanju in rešev-anju ,gozdarskih ;problemov. 

O teh in ·Š·e o mnogih drugih problemih .g-ovorij·o članki v tej številkii Gozda.r
skega vestnika. Nekatera v1pra~anja •so .o.stala neohdelana, zlasti zara·di pomanj•kanja 
.podrobnejših p·O·da.tkov. Kijub rt:omu ·.p.a član1ki iz.pr:ičuj.ej.o priza,deva.nja in uspel1e, 
pa tudi neus;pehe in pomanjklj-ivosti pr~ našem dosedanjem dolu. Bog-ate izkušnje 
i:z ·te doiS.lej najbolj uaJzgihane .dobe v zgo·dovini slo·vemskega g·o.z.darstva naj nam 
bodo ·spod buda in vodi·lo pri nadaljnjem delu za napr~dek na~ega .goS:pod an1:va 
in za razvoj socialističnih proizvodnih ·odno.sov. 
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DESET LET GOZDARSTVA V NOVIH čASIH 
Prof. ing. Franj_o Se v ni k (Ljubljana) 

))z vzajemnim .delom, v povezano·sti z ljudstvom, iz katerega srn:o izš.li, poma
gajmo gra:diti lepšo bodočnost našemu nar-odu!« .S temi besedami sem končal svoj 
članek »V nove čase«, ki ,ga je .objavila prva povojna številka Gozdarskega 
vestnika pred 10 leti. V članku :sem na kratko ·orisal razvoj našega gozdarstva 
v ·dohi .do na,sta!Wa Jugoslavije, v obdobju med ·obema vojnama in v naro,dno-
osvo:bodi,lni voj:ni ; 1poudaril sem tudi, katere .gllavne naJoge s·o bile ob koncu vojne 
za:dane maloštevilnemu, · moč:no ·razre·dČ·enemu gozda.t1skemu stro.lcovnemu osebju, 
posebno tdke spričo velikih vojnih :apustošenj in spl.ošne zaostalosti na vseh 
toriš~ih naše gozda-rske dejavnosti. V pričujočem članku pa bom skušal podati v 
.glavnih -obri<sih SiP.lošen ,pregled razvoja gozdarstva in njegovih organizacijskih 
ohHk, z<iik·onoda.je, ~ozdnega in tesnega gospodar~Stva ter pro!Svete in znanosti v 
povojnem času - t·orej »gozdarstva v najširšem smisf.u .besede«; p~rikazati name
ravam tudi nekatere .silni·ce, ki so delova-le v napredku .go~da,r.stva na splošno in 
naš-ega po.sebej ter nekatere miselne toko-ve, ki .s,o o·dsevali v njegovem do1sedanjem 
napredku in bodo bolj ali manj vplivali na ·smer nad:alj.njega razvoja. 

Osnove naše l!OVe gozdarske politike 

Posegli bomo malo nazaj, zaradi primerjave med prejšndim in današnjim 
stanjem. Z nastankom Jugoslavije leta 1918 je b'ilo zd·ruženi·h 6 bo·lj aJi manj raz
li-čnih :pravnih območij v novi poli6čni in gospodaflski organizem. Z mtavo iz 
.leta 1921 je bil .po,JO"žen 1prvi :s.plošen temelj za novi P'ravni red; nanj.o - in na 
pc0.znejše njene .spremembe - so se naslanj·ali poleg drugih tudi zakoni ·OZi·r.orna 
pr·avni a.kti s po,dro.Oja gozrla.r.stva. Trajalo je 10 let, da so se izoblikovale .pravne 
norme; v za·Četkiu .drugega desetletja medvojnega obdobja je bi.lo izdamil1 za naše 
po:dmčje tr-oje .pomembnih zaJkonov: z ak ·On ,o go zdi h iz leta 1929, zakon 
o uT ej a nju hu do u r ni k ·o v iz 1leta 1930 in za k o n o 1l i k vid a c ij i 
a g 'r a r ·n e r e f o r me iz leta 1931. S temi z·akoni ~n z njimi zve zanimi mnogo
Mevilnimi uredbami, odredbami, pravilniki ,jn navodili so bil.i ustvarjeni enotni 
glavni instrumenti za vodenje g·ozda~ske p·ol itike ,prej.šnje Jugoslavije. Za .območje 
Slovenitje pa je bil uveljavljen še .p.oseben zakon o pri j avi s eč enj že 
leta 1922. 

Z na•rodno-o.svobodilno v·ojno jn z njo zvezano soc]a·1no rev-olucijo jugoslovan
skih .ljudstev se je začel spreminjati dotedanji po:litično -;pravni in družbeno
ekonomski ·red; na-stopila je doba [>reho:da iz kapitalizma v -socializem - v prvo 
fazo Jwmuni~ma.. Z IIlOV'o ustavo iz leta 1946/4 71 - in z 'UStaV!I1im zakonom iz 
leta 1950 - je bil položen :s:plošen temdj razvoja novega ··reda. Ta dv.a pravna 
akta pomenita najvažnejša mejnilka v razvpju nove Jug.oslavije. Nand-e in na 
,druge ·splošne zakone ·se naslanjajo tudi .posebni pravni a~kti s podroČja .gozdarstva. 

V že navedenem .članlku sem omenil, da so se na osv.obojenern slovenskem 
ozemlju v okril~u Silovenskega o.amdnoosvobo:di.lnega sveta (SNOS) ozi·roma v 
njegovih odsekih, ·določale tudi smernice nove go.spodarske poE!tike na s·plošno in 
go~darnke politike pO'~Sebej. To delo rSe j,e p-roti koncu .borbe vedno bol j intenzivi
ralo, ker ·se je bilo ·treba tPripYavi'ti na prevzem oblasti na v•sem slovenskem 
·ozemlju. Podobna ,prizadevanja s·o bila ·ravnotako v .drug-ih pokrajinah dr-žave in 
tak,o je bilo mogoče oh zaključku vojne v centru države položiti tudi osnove naše 
nove gozdar:ske p()}1:tike. 

1 Uzakonjena 16. I. 1947. 
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V .letih 1945/46 so bile v zveznem okvi.ru izoblikovane - na posvetovanjih 
delegaJtov v.seh Uudskih republik - .teze .o,ziroma osnovna načela za novo razvojno 
linijo goz·darstva. Do vid·nega izraza ·so tprišle v zvezni »UTe d bi ·O o .r gani
z a c i j i g ·o z ,d a r st v a« i·z leta l 946 in zveznem >YS !P l o š ne m z a k o n u o 
gozd o vi h« iz leta 1947. Temu okvirnemu zakonu ·so s1edili rqmbliški zakoni 
o .gozdovih - v Ljudski republiki Sl-oveniji >leta 1950 in 1953 -, k! so bili glavna 
·osnova da,na·Šnjemu go,z.dar:s<tvu. 

Na:s,pr:oti .sttaremu zalk.onu •O. go,z.dovih i,z l. 1930, ki je bil veren -odsev · te danj ih 
centralisti.čnih teženj ter kapitelllističnih - na področju gozdaTstva dokaj izrazitih 
,državnokapitalističnih- odnosov, pomenijo cit. uredbe in novi zakoni o gozdovih 
korenit ,prelom. V .njih je prišla do ·izraza po,polna enakopravnO'st vseh naših 
narodov oziroma pokrajin ter težnja, da se v S·O·delovanju vseh progresiv;nih si1l 
tudi naše g.ozd<lJrstvo v socialistični planski izgradnji kompleksno zajame, postavi 
na sodobne nellpredne znanstvene temelje in razvija v skla-du s .spJošnimi pro
izvo·dnimi :silami, .pohtičnimi, družbeno-ek.onomskimi in kult'Urnimi odnosi v državi. 

P.ovojni za:koni o gozdovih iz·recno pravijo, da služijo gozdovi , ne glede na 
la•stnišotvo, splošnim interesom narodne .skupnosti in da so vsi gozdovi pod z·aš.čito 
države. Njena ~skr.b .za njih ohranitev in povzdigo se kaže še :posebej v zveznem, 
l. 1947 izdanem »Splošne.rn. zakonu o varstvu .gozdov pred poža
.r om« - nujnem spričo tega, ker s.o gozdove rnno.gokj·e brezglavo ,pustošili ne 
samo :s sekiro, tem·vf!Č tudi z o·gnjem. kakor tudi v ip r ep ove d i s eč nj e .n a 
go 1 o. 

Za naše gozdarstvo je na·dv.se pomemben tudi >>Zakon o a.g ra r ni 
reformi in k .o 1 oni za ci ji«, ki je l. 1945 dal glavno osnovo ·za ustrezno 
reševanje enega najvažnejših problemov našega naro-dnega go!S1podarstva, ki se 
vleče .že iz 1davnine kakor rdeča nit. NaJSoproti prejšnjim, v dobi kapitali~S~tičnega 
gospoda:r.stva pri nas izdanirmi agra·rnorefonnnimi zakoni - .posebno prvem o 
od vezi zemljiških bremen ,po revolucijskem letu 1848 in drugem ·iz leta 1931 -
pomeni ta zakon ·doikončno likvi·dacijo vseh ostankov fevdalnih odnosov in za 
ljudstv.o pravično rešitev. Naše delo·Vtno ljudstvo je bilo namreč tako :pri prvi, 
ka:kor -tudi pri drugi agrarn·i reformi težko oškodovano; deloma s tem, da so 
fevdalccm ·oziroma veleposestnikom ostale vdike površine naj.bo,ljših kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, največ .pa s tem, ·da je moralo nekoč po fevdalcih ugrabljeno 
anu zemljo odkupiti, kar j.e v veliki meri pr·i•pomoglo k njegovi veliki gos:pod•a·rski 
stiski. Agrarna reforma v novi Jug-oslaviji p.a je <Ydpravila zadnje o:stanke fevdal
nih odnosov ·in razlastHa v.sa veleposestva brez odško:dnine .2 Za naše •slovensko 
gozdanstvo in kmetijstvo je pomemben tudi za k .on o a gra •r nih s .kup
n o stih, ki je ,ustv.Cllril o6novo .za smohnejše gospodarjenje s pašniki in gozdovi 
nekdanjih srenj in drugih .skupnosti; da.l je tudi spodbudo za na.črtno razmejevanje 
.med g.ozdo·vi in pašniki oziroma za ka•tegorizacijo vseh zemljišč po njihovi pro
izvodni sposobno·sti. 

V neposredni zvez.i z zakonom o agrarni reformi je ob i·stem Č·asu izdani 
»S p 1 o š n i z a k ·o n ·O· r a v n a n j u z .r a z 1 a š <: e n i m i i on z a p 1 e n j e
nimi g ·O z dni mi p o se :s tv i«, k'i pomeni njegovo dopolnilo, kar se tiče 
razlaščenih gozdov. Po ttem zakonu so pripadli g.oz.dovi praviloma državnemu sek
to·rju, le manjše, o.samljene parcele se dodelijo lahko nedržavnemu sektorju. S tem 
je bil poudarjen .splošnod-ružbeni pomen gozdov za njih_ s·ocializacijo. 

. 
2 Od~kodnina yripada le kmetom, ki izgube presežke nad 45 ha skupne površine; tako 

JC poudarJena razhka med delovnim ljudstvom in bivšimi izkoriščeva1ci. 

260 

l. 



Najvažnejšo prekretnioo v razvoju naše lesne industrije pa pomeni za k o n o 
na c i o n ali z a c i j i z as e b n ih g o ·Sp o d a r .s k 1 h p o d. j eti j iz leta 1946. 
V korist ,države so bili razlaščeni vsi večji lesni industrij~ski obrati; s tem je bilo 
omogočeno vodstvo m načrtno usmerjanje tudi v tej paillo1g1 naro.dnega 
gospodar s tva. 

Na podlagi navedenih razlastitvenih zakonov je v Sloveniji 1površina s-plošno
d·ruž,benih- razmeroma bolje ohranjenih- goz·dov narasla dos.Iej na okoli 37o/r 
vseh goz-dov·; .s·plošnodružbena lesna industrija pa zajema nad 80% zmogljivosti 
v·seh lesnih obratov. S temi kapacitetami lahko splošnodružbeni sekto-r o.bvladuj,e 
vse naše gozdno in lesno g.o·spodarstvo. 

T,0 .dejstvo je bi·lo nadv.se pomembno v prvih letih .povojne obnove in pospe
šeme indusbrj.alizacij,e države, kajti z .razmeroma :majhnimi investicijami v gozdar
\Stvu je bilo mogoče ustva.rja'ti v kratkem času velike prometne vredno,sti, ..pomembne 
za navadno in razširjeno •reprodukcijo v vseh go-spodarskih vejah. S tem joe 
goz·dars.tvo mnogo pripomoglo k hitrejšemu splošnemu razv.oju na.šega nar.odnega 
gospoda.rstva. Vend·ar ·pa g-o.zdar.stvo v prvem ,povojnem o·bdobJu ni bHo deležno 
vse potrebne skrbi za uspešen in s·kladen razvoj, ki bi povsem us,trezala njegovemu 
pomenu. Zato je maršal Tito v času velikega napora za izvedbo petletnega plana 
op.ominjal: >>Gozdarstvo~ kot ena najvažnej.ših panog našega go~poda-rstva, zlasti 
sedaj v petlet11em ;planu, zahteva, da se mu posveča velika skrb, ·da se vodi. 
d.oJočena gozdarska 'J>.olitika«.3 

Po letu 1950, v drugem obdobju našega povojnega razv,oja - značilnem po 
decentra.Jizaciji in demokratizaciji splo,šne uprave "ter uvedbi novega go~po-dar.skega 
.sistema, t. j. družbenem samoupravJjanju ter upravljanju gospotdarski.h ·O·rganizacij 
p.o delovnih kolektivih, o-samosvojitvi 1podjetij in .sprostitvi objelctivnih .eJkonomSikoih 
zalk·onov - se postopoma uveljavlja tudi novo gledanje na probleme g.ozda·rstva. 
Sp.l.o.šne ·teze in smernice, izoblikovane od naših političnih in sp1·oŠnog.os.po.darskih 
teoretikov ter .prarktičnih funkcionarjev, so ·izhodišče za vrsto ·daljno~ežnih ukrep.ov 
na :pod-ročju goZidnega in lesnoga gosp-odarstva. Po:leg že omenjenega ~Te.publiškega 
zakona o go·Zidovih iz leta 1953, ki .sloni na :n:ovih načelih, je v gos.podarstvu z 
go.zdnvi nadvse važna ustanovitev sklada za ·Ob n. o y ·O go z do v ,Jeta 1951, 
uzakonjenega leta 1954. S tem je bila po-stavljena tHlna materialna osnova za 
obnov;o in uspešen razvoj našega goz.dncga fonda, katerega najvažnej~a elementa, 
lesna z<iiloga in prioraste\k gozdov, s-ta zdnknila pod .polo·vico no·nmalne višine, 
pretež.no kot .posledica nesmotrnosti v d-obi fevdalnega ·in kapita'li5tičnega gospo
d.anstva pri nas, delno pa .tudi zaradi prekomerne iz;rabe v .letih obn-ov·e in nujne 
industrializaoije no·ve Jug.oslavije. Tako so uslva:rjeni pogoji, da družbena skupno·st 
hitro obnav1lja naše glavno naro;dno proizvajalno sred~vo, katerega uničevanje 
pa ni samo ona z akri viola. 

V zvezi ·s temi prizadevanji so tndi važni ukrepi na področju lesnega gospo
da.rstva. Javno ·Se je začelo o.sotr.o krit·izirati razsi•pno, nesmotrna gos;podarstvo z 
lesom, bolj .ali manj značilno za vs·o ·dobo admini-strativnega vodstva gospodarstva, 
ki ·je vodilo v propadanje goz.dov. Številni zakonski .p-redpisi s področja gozdnega 
in Jesnega .g.ospodarstva ter g;ospo.dar.ski ukrepi v ,gradber..ištvu, ruda•rsrtvu, prometu, 
domali potroš-nji in drugod .stremijo za tem, 1da .se v naslednjem desetletju ·doseže 
izravna.nje med letnim, na najnujnejšo mero znižanian p-oscl<.om ter prira~tkom naših 
gozdov; nat·o pa bi s·ledilo povečanje les:ne zaloge in prirastka. 

Torej ne .samo z omejevanjem sečenj ·in gozdnoza·ščitnimi predpisi, temveč 
tudi z raznovr.stnimi pos:peševalnimi ·ukrf1Pi za splo·šen dvig gospodarstva z gozdom 

3 Citi.rano po Ljudski pravici 11 948. Glej tudi šumarski list 194"8 str. 179. 
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in Jeso.rn naj bi se d.o:segel_ naj~ečji m?~oč~ napre?e~. ~i ukr:epi se povsem _sM.a.~ajo 
71 narčcli 0 »gozda .rskt .dtnamJcnt pol1tik1«, ki S·O ;se v za.dnJem easu 
iz.oblikovala tudi po ustanovah OZN.4 

Razvoj in organizacija gozdarske upravne službe 

V obdobju med o·bema. svetovnima vojnama so se v Jugoslaviji postopoma 
izoblikovali organi gozdarske upravne služ·be. Nepo;s.roono pred ·drugo svetovno 
v.ojno je bila v Sloveniji gozdarska služba organizirana takole: 5 

Občeupravne goz·darske zadeve je vodil samo.stojen Od ·Se k za g 'o .z ·d .ar
s tv o b anske up ·r .ave Dravske b~novine v Ljubljani k,ot najvišja instanca 
na podr-očju g,oz.darstva v Slovenij i. V njegovo delovno področje so sodili vsi posE 
glede i•zvrševanja zakonskih predphc;·O'V v vseh goz.dovih; ravno tako tudi .lovski 
pravni posli. Občeupravna .oblastva prve ·stopnje .so bila v .gozdarsko-policijskih 
zadevah okraJjna glavarstva; •po .dvem ali trem je bil dodeljen 1po en g•ozdarsk·i 
referent-inženir. Le-temu pa so bili dodeljeni okrajni g.ozda.~ji kot tehnično po
mo·žne moči; imdi so ·praviloma po en okraj za. svoj oko.liš. Občine so - o.d ]eta 
1933 dalje - :ltLhko nameščale zapri•sežene go~dne čuvaje za ma:le gozdove; njih 
prejemke pa naj bi krili gozdni posestn~ki. sorazmerno s povr.šino sv,ojih g.ozd.ov, 
zaradi česar je .le malo ahčin namestila gozdnega čuvaja. 

Za hudourni~ke ,posle je obstajal pri banski upravi poseben samostojen odsek. 
Uprarva državnih in ve.rsko,zakladnih ,gozdov j'e bila do leta 1940 poverjena 

Direkcij i drža v nih gozd o v v Ljubljani - .(Gozdne u:pr.ave: Bled, 
Bohinj·ska Bistrica, Kostanjevica in Kranjska gora). Tega leta so bili gozdovi 
ozir·oma posestva kramj'.s:kega verskega zaklada izločeni iz up·rave -državne gozdne 
di,rekcije ter izročeni v la:st in upravo ljubljanski .šlkofiji. 

Razlaščeni velep:o:sestniški gozdovi - na osnovi .zakona o likvidaciji agrarne 
reforme iz 1eta.l931 - ·.so bil~ v upravi Zača-sne državne uprave raz
I aš ·Čenih gozd o v v Ljubljani (~goz·dne uprave: Kočevje. Straža, Črna in 
samostojni r·evirji Plešič~Rogla, Rogatec i:n Krvava -peč). Vel ~ka zasebna gozdna 
po,sestva so imela ·o.rganioz.irane svoje ,lastne g.azd-ne uprave, ki .so bi·le pod posebnim 
javnim na,dz·or·s1vom. 

Opisana oTganizacija gozdarske službe je bila v narodnoo'svobo.dilni v.oj11i po 
okupatorjih močno razbita. Navedene državne ustanove v Ljubljani so sicer 
ohstaja1e do konca vorne; podredil si jih je ·ok-U;pator v svoje cilje, toda -njihovo 
delovanje je bilo spričo ·razbitega upravnega aparata na terenu zelo omejeno. 
Na osvobojenem slovens·kem ozemlju pa se je ustvarjala nova upravna organizacija 
z na1lo~o, da zaČaJSno vodi vso up.ra vno gozdarsko službo, usmerja gospodars-tvo 
z g·ozdom in lesom ter pripravlja povojno o.rganizacijo na podr01čju gozdarstva. 

Ob nsvo bod itvi j.e bi·lo ustanov.Ijeno M i :n ist r s t v 10· z a go z d ar s t v o 
rS 1 ·o 'Veni j e ko.t nosi1lec oziroma izvrševalec gozdarske pol·iotike in o.nganizator 
.proizvo~dnje na podr.očju goz-dnega gospodarstva. Na področju lesnega gospodar
stva pa se je ustvaril nekak duaJHzem ali dvojni tir s tem, da j.e del Jesne industrije 
~ polfinalna, predvsem žaga-rska indJustrija - prišel v pristojnost gozdarskega 
resora, medtem ko je sko·raj v.sa finalna .lesna indus·trija -mehanična in kemična 
-"'--- pr~padla Ministrstvu za. industrij,o in rudarstv.o. Druga značilnost Je občasna 
p:oveza va reso ra za gozd.a.rstv:a z resowro za !kmetijstvo. 

4 Glej delo: ,,,Potrošnja, proizvodnja in trgovina z lesom v Evropi« (i·zdano v sodelo
vanj-u F AO in ECE), Zeneva 1953. 

5 Glej članek: ing. A. Sivic,' »Razvoj in organizacija gozdarske službe v Sloveniji«, 
Gozdarski vestnik 1940. 
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Ti dvojni .ti.ri, značilni ,bolj a.li manj za vse povojno obdobje, so ime·li za 
poStledico mnoge tež-ke Frohleme, ki so neugodno .odseva.li tako v pog,'ledu organi
zacije samega gozdnega in lesnega gos-p<>darstva - posebno v p.rvi ·razvojni fazi 
- .kakor tudi smotrne, racionalne izrabe .surovinskih vi·rov. 

V kwnolo~kem !pfegledu .razvoja go~dars-ke upravne službe sledi Mi
nistrstvu .za gozdarstvo že konec leta 1945 M i.n is Lt st v o za kmetij 1st v o 
in go zda rs tv -o - iz ra.z•log-ov va·r.čevanja; le~to se leta 1948 ra.zfo.rmi·ra -in 
gozdarstvo se združi z Mini s tr .s .tv om za le s n ·O industrij o - 1ki je 
bilo .leta 194 7 ~~ločeno iz MIR - v M i n ist .r ·s t v o z a g o z d a -r s tv o i n 
1 es no in d u·s tri j-o. Ta povezava pa traja le eno leto, kajti spričo velikih 
nalo_,g in težkih problemov na obeh p-odro-čjih. dejavnosti se leta 1949 ta resor 
razdeli v po:s·ebno Mini s ·.t .r .s tv ·O· za g ·O· z ,da rs tv o in pose~no Mini st ·r
-s tv o za le IS.Jl o in du oStri j o. V zv-ezi :S s.pr.emembo naš-ega upravnega in 
go-spo-darskega ~i~tema po letu ]950, ko .o-dpadej-o ministrstva kot -organi_ .uprave in 
AOR za gos-podarstv-o , pri.de do p-reho,dne o-blike ~>svetov«.; go-zdarstv.o pripad-e v 
S vet za kmetij .s tv o in gozd .ar st v o, lesna in-dust·ri.ja pa v Svet za 
indusrrijo. l'o ukEnitvi teh svetov leta 1953 -s~ združit.a obe dejavnosti - go~dar
stvo in lesna indu~t·rija - v zmanjšanern obsegu v Drž. sekretariatu za go:spodar
stvo. Naslednje leto - 1954 - fla se po-kaže nujnfi potreba ipO mo:Č·nejši upravni 
eno·ti na podro-čju gozdarstva in pride tako d.d ustanovitve repub-liške Up ta ve 
za go z .d. ar st v -o 'P 1r i ] z v .r š nem s vetu Lj ud s ke skup .š ·Čine L RS. 
Tako .se je v 10 .letih izobl~kovala v Sloveniji or.ganizacija go-zdars<ke up-ra·vne
s,lužbe v vrhoy;ni instanci, ki us-treza sedanjemu stanju -družbeno-;po.litičnega razvoja. 

V s-rednj-i ins.t.anci je hilo najmanj sprememb. Pri okro·žnih o.z.iroma o~kr-ajnih 
ljudskih odborih s-o ob-stajaJi -referati .za gozdar.stvo vse ·do lani, ko s-o bile fo-rmi
l·ane po-sebne up ·rave za g •o zda r ·st v o pri OL O. V tej zv-ezi omenjam 
tud~i ustanovitev posebnih Se k ci j za p og -o z d o v .anj e Kras a, ki v po
vojnem času :sistematično in učinkovito r-ešujejo . naloge _nekdanjih K om i s i j za 
.p o g o z dr o v a n j e K .r a s a. 

V najnižji instanci, pri občinskih ljudskih ·odborih, doslej ni 'bilo posebnega 
s-tr.okovnega .gozdanskega organa. P·ri novi obč-ini - komuni - :pa ga bo treba 
prej ali Sllej us-tvariti, saj -se n-anjo prenaša tež·išče dejavnosti v nep-os-rednem 
up ra v,} janj u gospodarstva. 

Obseg tega članka ne d-opušča podrobnejšega prika·za in ana.Iize razvoja 
g.ozdars;ke upravne službe v mi·nulem desetletju. Na splošno •lahko rečemo, ,da je 
tudi za podr-.očje gozdarstva v nj-egovi prvi polovici - imenovano tudi 'razdobje 
administrativnega socializma - zna·Či:lno sprep.l~tanje elementov stare, odmirajoče
ekono~i-ke z nastopajočo novo s-o-cialis-tično ekonomiko, katere obrise sta nakazala 
Marx in Engel:s. Mnog-o po·litično-e:k-onoms:kih ukrepov pomeni zaJtegadelj le 
v najrazličnejših oblikah nastajwjoče težnje, -da se ures-ničijo ta načela. Za drugo 
pol-ovico desetletja pa je značilno -dosledno uvajanje novih ob11:k in načinov, ki bolj 
ustrezajo tem na:čdom in .našim pos·ebnim po.gojem graditve socia:lizma. 

Sl·abe strani pogostih sp·reme-mb so bile IJ.A -področju g-ozdp.r-stva bolj občutne 
kot v drugih panogah -našega naflodnega gospodarstva.; go~dar.stvo ima nallnreč 
zarad'i svojih p-osebnih proizv.odnih pogoJev več el-ementov keQnservativnosti kakor 
druge gospodarske pan.oge in je zato -teže sledi·lo ·zel-o dina.mičnemu razvoju. 

Organizacijske. oblike gozdnega in lesnega gospodarstva 

V star-i J ugo.sl.avi·ji je organizacija gozdnega in les nega gospodarstva drž.a v
nega oziroma javnopravnega sektorja temeljila na načelih, ki so imela v precejšnji 
meri nbeležje državnega kapitalizma - podobno kot v drugih pano.gal1 narodnega 
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gospodarstva. Organizacijske oblike gospodarskih organizmov tega sekto,rja so se 
boJj ali manj razlikovale od ·o,rganizacij.skih oblik za,sebnoga sektorja. slonečih 
na privatno-kap-italistionih načelih. V Sloveniji je bilo le malo goz.dov v lasti 
države in samoupravnih {eles (ni,ti 2%). Med državne lesne obrate je sodilo le 
nakaj žag, ,a še te niso tobratova'le v lastni režiji, temveč s·o jih oddajaH v najem 
industrialcem in trgovcem. 

Med okupacij-o :so bile te goz·dno,go~spodarske nrga.nizacije, kakor tudi gospo
darske o.rganizacije priva1nih gozdnih vele:posestev, v veJli'ki meri ,razbi te. Za 
vodstvo g•ospodarstva na osvobojenom ozmnlju je bila .leta 1944 (na črnomeljskem 
zbo·ru) ·osnovana pri SNOS »Ko:misija .za upravo naro.dne imovine«, ki je začasno, 
do O"svoboditve, gospo,darila z državno in razlaščeno posestjo {go.z.dno, kmetijsko 
ter industrijsko). Po ·osvoboditvi so prist·ojni ·resori p.revzdi tedanjo -in z ra.zla
stitvami naraslo splo.šn:odružbeno imovino v svojo upravo ter gospodarili z njo 
kot administrativno·-upravna vodstva (AOR). 

V Ministrstvu za go,zdar.stvo je bilo ,leta 1945 ustanovljeno podjetje »Les «, ki 
je prevzelo ·Skoraj VtSe državne in razlaŠČene gozdove ter Z njimi bolj aUi manj 
p.ovezane lesne O"brate (:polfinalno· Jesno in:du~trij ·o) in jih gospodarsko organiziralo. 
V prvem letu .svojega obstoja je formira.lo 22 gozdnih up.r.av - s pr~padajočimi 
lesnimi obra'ti vrod. 

Potem ko je leta 1946 i,zšel »Splošni zakon o držav.nih gospodarskih p<Jdjdjih«, 
je bi·l »Les« •raz.f,ormiran in za državne goz·dove je bilo ustanov,Jjenih 6 goz-dnih 
.gospndaTStev (GG) kot pod,jetij za gozdno :pr.o·izvodnjo. Njihov AOR je bila 
»Uprava ,gozdnih ,go.spodarstev«, ki je biJa ·osnovana v MGK. V MIR pa je bila 
osnowroa )}Uprava fesne industrij-e« kot AOR 1za Il republiških lesnoindustr ijskih 
podjetij (LI.P) in :samostojnih obratov. S {em je bi·la izvedena ločitev goz·dne pro
izv·odnje od lesne ·predelave, ki je o.stala - z mal.imi ·izjemami6 - vse do danes. 
Izko.riščanje g-ozdov se je nekaj ča:sa delilo na obe veji , dokler ni k.ončno •pripadlo 
gozdnim gospodarstvom. 

V nadaljnjem .r-azvoju ,s.o ·se .AOR spremenili iz up·rav v g.lavne .oziroma 
generaLne di,rekcije bolj a.Ii manj podobnih organizacij,skih oblik v ustreznih mini
str:stvih o.zir.oma svC~tih. V drugem obd·ohju, potem ko je leta 1950 izšel »Temeljni 
zakon o .gospo:darjenju .z državnimi gospodarSJkimi podjetji po d·elovnih kolekt·ivih,<. 
so ,p:ostala jpo.djetja samostojna. Razvila so ~se v prava .socialisti.čna podjetja -
ka.terih o.rganizacijsk.a ,ob-lika j.e bila .bolj ali manj utr,jena z zakonskimi predpisi 
- v .sk·ladu z novimi ·soci<l]Lno-ekonoms.kimi načeli. 

P.odjetj,a po po·sameznih strokah so se začela na prostovoljni podlagi združe
vati zaradi določenih skupnih gospodarskih intere,s.ov. Go,zdna gospodarstva so se 
povezala v Zve z ·O g-ozdnih go sp .o .d a ·rs te v, lesnoindustrijska pa v 
S t .r o k o v n o z 'd r u ž e n j e l e s n o i n d u s t r i j s k i h p .o ,d j e t i j L R S. 
Po ustanovitvi go:Slpodar.skih zbornic kot .posebnih družben-ih go:S>podarskih organi
zacij se pO'djetja in finančno samo-sbojni zavodi s področja go.:z;dnega in lesnega 
gospodars:tva .lahko ustrezno vključijo v z bo ·r nico za kmetij st v .o in 
gozda-rstvo (sekcija za ,gozda·rstvo), v zb ·ornico za t ·r.go vino {lesni 
.odsek) ali pa v Zvezno in.du ,strijsko :zb ·ornico (sekcija za les)
semkaj samo lesnoindustrijs,ka podjetja. Prizadevanje go7rdarjev in lesar.jev,7 da 
ISe o·snuje skupna zbornica .za gozdno in •lesno go.spodarstvo LRS, žaJ, niso uspela. 

6 Kmetijsko-gozdarsko posestvo Kočevje in fakultetno posestvo »Silva« ki imata v 
svojem sestavu tudi Žagarske obrate. ' 

7 Glej članek: Sevnik, )}Gospodarske zbornice, pomembne družbene gospodarske org-a
nizacije« , Gozdarski vestnik 1953. 
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Na gozdarskem kongresu v Ohridu v oldo.bru 1954 pa so prišle te težnje do izraza 
v zveznem merilu kot eden izmed sklepov, saj je jasno, da sta gozdno in lesno 
gos.podarstvo med ·sehoj .organs:ko še bolj •povezana kot sta gozdno in kmetijsko 
.go.spo.dantvo. 

št:evi·lo podjetij splošnodružbenega 1sektorja s podwčja go·zdnega in lesnega 
gospodarstva se je v teku 10 let znatno spreminjalo. Dandanes obstaja v .gozdarski 
.stroki : 13 gozdnih gos.podarstev, fwkultetno gozdno in lesno g.osp;odarstvo >,Silva «. 
~>Kmetij ·s.ko-rgoz.darsko posestvo lK·oČevje « , po·sebno g·ozdarsko podjetje )>Silva
pw·dukt« in •>Gozdne drev·esnice in semenarne Mengeš «; v lesni .stroki pa: 40 pod
jetij za polfinalno 1i.n finalno mehan&ko predelavo lesa in 11 podjetij za kemijsko 
presnovo lesa. Vse te gospodaTske o.nganizacije imaj.o ohliko podjetij. Nekatere 
težnJje, da gozdna gospodarstva v LRS prevzamej·.o organizacij•sk'D obliko ustanov s 
samostoj.n1m finansira:njem - finančno samostojnih zav;od•ov - podobno kot v 
drugih ljud·skih republikah , niso bile d·ovolj 1osnov.ane sprič-o .dejstva, da 1zajemajo 
naša ·gozdna gospodarstva poleg dejavnosti gojenja in vantva goz.dov (panoge 311 , 
312) tudi izkoriščanje gozdov (panoga 313), medten1 ko ga v ,o,stalih .ljt1dskih repu
blikah .ne vključujej.o in !Zategadelj nimaj;o toliko značaja podjetij. 

Razdeljtev delovneg.a področja go~dnih gospodarstev ~ter okrajnih uprav .za 
gozda:rstvo na področju gospodarstva, to je ·delitev funkcij uprav.ljanja ·od funkcij 
g.ospodarjenja, ,z.adeva na dol,o<:e.ne organizacijske težkoče, ki še niso .povsem 
premagane. 

Spričo nujnosti. da se kapacitete .lesnih .obratov vskladi1j.o z ra~o1ožljivimi 
surovin&kimi viri, ter težnj.o po integralni i.zrahi le-teh, se nadalje znižuje &tevilo 
lesnih ohratov ozir.oma podjetij in izvaja 1koncen:tracija v manjše kombinate. Pri 
tem .nasta,jajo težki .problemi socialno-ekonomske narave (drug.o·tna zaposlitev pre
bivalstva in pomanjkanje materiaLnih sredstev za investicije), kakor tudi g.lede 
š-tevih ustrezno kvaJificirane_ga .strokovnega oziroma tehnično in ek·onomsko uspo
s·oblljcnega vodilnega osebja. Sklenemo lahko rS t-rditvijo, da so neka•tere neizbežne, 
bo:lj ali manj neugodne posledice. pogostih s:prememb organizacijskih oblik v 
minulem desetletju bile pootencirane zaradi nezado·stnega števila skokovnega o.sebja 
in njeg.ovih preskr·omnih izkušenj v vodiStVU _g-o>9podarstva. 

Razvoj in organizacija gozdarske prosvete 

Okupacija naše .domovine je zamerila na podro.čju gozdarske prosvete še tisto 
mlaJd·o brstje, ki je bil'O po.g.nalo v medvojl!lem obdobju. Slo·vensko go.z·darsko 
društvo je ustavilo .svoje delovanje, Go·zdarski vestnik je ;prenehal izhajati, gozdar
sko šolo je uničil nemški ·okupator. Tako je biLo treba po O'svoboditvi začeti tako 
rek·oč :znova. 

Ministrstvo za gozdarstvo je leta 1945 ustvarilo ·o.snovne pogoje za obnovitev 
in razv;oj g.o•zdarskih prosvetnih ustanorv. Vsi poznejši :resorji, pristojni IZa gozdno 
in Jesno gospodanstvo, so nada~ljevali započeto -delo, pri čemer je uspešno sode, 
lovala ~sindikalna O·rganizacija. Iz le..,te je izšlo - .pi"eko gozdarSike sekcije Društva 
inženirjev in tehnikov LRS - leta 1951 .sedanje D ·r uš tv ·O in ž eni r j ev in 
.tehnikov .g,ozdarstva in le ·sne i·ndustTije. Ko je bilo- v .sk1adu 
z naš~m novim dru.žtbeno-ekonomskim siste.m·om - prenesenih p.recej funkcij države 
na g·o·spodars.ke in družbene -organizacije, .se je pojač.ala vlo,ga novega .društva tudi 
na podro.čju gozdarsk•e pr.os•vete. Z njegovo pomoČj·o te-r s pomočj-o po·djetij s 
področja gozdnega ·in le.snega gosP'o.da·rstva se je prosvetna dejavnost IZdo •razmah
nila. Društvo iz·daj.a p.oleg predv·ojnega Gozdarskega vestnika ,od. .}eta 1949 dalje 
še revi.jo »Les« rter podpira izda·ja:nje :Str.okovne :literature. Tako se spopolnjujejo 
velike vr.zeli v ~slovenski go:zdarski publicisti:ki. 
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Skupni napori vseh ustanov ·so dosegli velike us,pehe, najvecJe ·izmed vseh 
podro~·ij ;goz.daFS1ke dejavnosti u1spehe, ki so ~as post~v1H v kratkih. 10. letih.':" 
v·rs·te najnaprednejših dežel. IzobJ.i,kova.lo .se Je naše so'lstv.o, ustva·qe<m so bilt 
osnovni pog01ji .za uspešen razvoj znanst.veno-raziskova1ne dejavnosti. 

Glede .strokovnega šolstv.a- ki bo predmet posebnega sestavka- .omenjam na 
splošno .le-to, da se mu je posvetih posebna skrb. Nas-proti edini slovenski nižji 
gozdarski šoli j·e bila po:s:top:oma ustanovljena vrsta 'S'trok,ovnih šol od najnižjih 
do naj:višjih, z.a vzgojo str01kovnega ·osebja o:d kval·ificiranih delavcev do inže-

_nirjev. Tak,o naj bi se ·čimprej spo.polnile velike vrzeli gle.de ·Števila strokovnjakov 
v vseh kategnrijah. V obdobju med obema svetovnima vo}nama je !Sicer tudi v 
Sloveniji primanjkovalo st·tokovnega osebja, venda.r po krivdi tedanjih razmer v1si 
absohenti - .poseJbno vis·okih Š'·ol - niso naŠili zapo·slitve doma. V lesnem gospo
·dars.tvu, domeni lesnih indu:strijcev in trgovcev, pa so bile zaposlene le redke moči 
z gozdarsko ·o.ziroma 1~snoindu:&tri]'sko kvalifikacij<D. V naro.dnoosvobodilni vojni 
so se vrste strokovnjakov občutno ra1zr.edčile in to maloštevi1no osebje s.o čakale 
mnoge in teŽ!ke naJloge v vseh dejavno.stih; .poleg s:plošne upravne O'ziroma na·dzorne 
služ:be je bilo treba prevz·eti ·organizif'anje in vndst•vo na področju ~ozdnega i11 
Jesnega g:o.spodarstva, ,kakor tu.di pedagoškega in znanstvenega dela. 

Sistematično znanstveno-raziskova·lno ·delo pri nas pa se je po vojni p:ov:sem 
na novo začelra, kajti v prejšnji Sloveniji nismo imeli v ta namen nobene insti
tuc ~je. Pač pa se je načelo itn rešilo to pereče vprašanje kmalu po ·Osv-oboditvi. V 
V začetku .leta 1947 je bi·l v tedanjem Minis.tr;stvu za kmetijstvo in gozdarstvo 
ustanovljen Go ,zda rs ki i n 'S titu t S 1 oveni j e, ki je - po nekaterih 
organizacijskih ~spremembah - :postal leta 1954 finančno samo:stojen zavo.d kot 
1 n š· ti rt: ut za go z 1d no in Je s n o go s 1P o dar .s tv o. Zavod je skupno 
t-orišče . .strokovnega in ,zna:nstveno-raziskovahi~a dela članov inštituta kakor tudi 
.sodelavcev iz ·V·TSt predavateljev na fakulteti in z drugih področij; ta način so:delo
vanja je bi1l nujen spriČ·o občutnega pomanjkanja materialnih sredstev in osebja, 
ki ima voljo im. spo.s,o.bnost za znanstveno ,delo . 

Inštitut je dosegel v kratkem času ,s vo je.ga obstoja že mnoge -- ·Čeprav ne
ka teTe manj v·idne - uspehe, kljub ra.znovrs.trrim objektivnim in ·subjektivnim 
pomallljkljivostim. Ob koncu des.etletja so se pa pogoji za uspešno ,delo 'občut-no 
.z>boljšali, bodi.si ,zaradi dogra·ditve la.stneg.a poslopja z laboratoriji pod Rožnikom
ki je .!.ahk•o v ,pon<)IS ~slov.enskemu g,ozdar.stvu - bodi·si zaradi ustreznejše organi
zacije inštituta s.amega. Upravičeno je ~prič'o tega mnenje, da bo inšti·tut v prihod
njem desetletju še .Znatno ve'č doprinesel k razvoju našega goz·dne.ga in Jesnega 
gospodarstva v po!gledu njegove str,okovno-znanstvene pogl1obitve. 

Inštitut iz·daja periodično svoja poročila v obliki zbornika in pa posamez·ne 
publikacije. Po1leg dolgo·ročnega znanstveno-.raz~Sk·ovalnega .dela nudi podjetjem 
in us1i:ano·vam ve-dno večjo pomoč tudi pri reševanju perečih kratkoročnih 
problemov. 

V študijske namene in za ponazorilo razvoja na področju goz,dnega in lesnega 
,gospodarstva ter Jovstva je inštitut leta 1948 .osnoval Go :zda rs ki, 1 es ni in 
1 ·o v ski mu ze j v B i ,stri p .ri V ·r h ni ki, ki je bi1l pozneje vključen -
1kot .avtonomna eno.ta __:. v Tehnični mu:z.ej Slovenije. 

Odsev raznih miselnih tokov v razvoju gozdarstva 

Silen na:p,redek 1znano.sti, tehnike .in pwmeta v zadnjih dese-tletjih vedno tesneje 
povezuje nar.odna gospoda-rstva posameznih dežel s svetovnim g·ospodar.st"vom: 
tako tudi na podr.očju g-ozdarstva. Že v obdo.bju med obema svetovnima vojnama 
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so hi'li problemi gozdnega in lesnega ~os.podarstva v svetovnem merilu zelo perect, 
po drugi s,vetovni vojni pa :SO· se še občutno zaostrili. Prrvenstv·eno je bih pri tem 
p.rizadeta Evr·opa, ne samo kot glavno torišče obeh vojn, temveč tudi za•radi tega, 
ker ima Jes 'V njeni ekonomiki iz.redno vamo vlogo. v zadnjem času pa občuti jo 
tudi ZDA, kl()t naji:.zrazitejš-i pred~tavnik .kapitalističnega •sveta, vedno bolj ne
ugodne posaedice nes.motrnega krčenja in izkoriščanja go·zdo,v ter iščejo ustrezne 
.rešitve. 

hr·edni aktivnosti OZN - njenega .Socialno-ekonomskega ·sveta in njeni spe
cializirani ustanovi FAO- gre ,zasluga, da 1so glavni problemi .svoeto.v;nega gospo
darrstva ·z g,oz,dom in lesom tko•mplek:Jsno· ugotovljeni, proučeni po p().sarneznih 
·deželah, kritično ohdelani na mnogih specia·lnih konferencah in na dveh povojnih 
svet·ovn:ih 'kongresih ( 1949 v Helsinkih, 1954 v Dhera Dunu8

) •ter na podlagi s·tro
k·ovuo-znanstvenih oziroma ekonomskih analiz in sintez postavljena v raznih 
res·olucijah splošna, vodilna načela in nakazane smernrce za reševanje pereNh 
problemov. 

Posebno pomembna j,e .r e s o 1 u c i j a ·O p r i n c i p i h go z ·d a r s k e p o-
liti ke, :ki je bih spr·ejeta na konferenci FAO J. 1951 1v Rimu.0 Tel: res·o.lu.eija 

~se v .strokovnih gozdarskih kM·gih v ra·znih ·državah ocenjuje :kot prdomnica v 
dosedanjem gledam.ju na osnovna na-čela gozdnogos.podar.ske politike. Doslej je 
nam·reč primanjkovalo nekih splošnih smernic, po katerih naj bi s-e ravnale posa
mezne dežele, ki se bol~ aJi manj tudi ,niso zaveda,le velikega pomena smotr nega 
€'Ospodar.stv~ z g.ozdom in lesom ·za ek<momiko vsega sveta. 

Za go'zdansko ekonomiko Jugoslavije - ki je hila tu·di med podpi.sniki na
vedene .resolucije - sprej etje njenih .načel ne ,pomeni p,o,gebno prelomnico; .ta je 
nastala pr i nas že leta 19451 ko smo začeli gradi·ti tudi g.ozdno in ~esno go.s_podat
stvo na •planski o:snovi po načelih in postavkah znan·stvenega socia l izma~ v ,skladu 
z V·semi •panogami našega narodnega go'Spodarstva. Do navedene konference so 
bi1la •pri na·s ·že teoret&ko .obli·kovana in stvarno izvajana rbo·Ij ali manj v.sa v Teso
lucij-i navedena načela, kolikor s.o to največ do·puš.čali objektivni pogoji. 

Tak·oj po osvob~.ditvi je Jugoslavija v·odila g.oz·dal\Sko »·dinamično poJi.tikiO «, 
Jkatere načela ISO prišla do izraza ·v petletnem plinu goz·darstva in lesne indust·rije 
·.oziroma v nadaljnjih per:spektivnih :pianih, pnsebno pa v zakonih o goz.dov·ih -
.kakor tudi v zakonu o ·skla:du za obnovo g 01z.dov in v za.dnjem času v zakonu glede 
fonda za pospešev.anje industrije. Na·sproti .pretežno .g.ozdno-poEcijskim zakonom 
stare Jugoshvij~ Dzif',oma kai}Jitalis.tičnih dežel na splošno, imajo naši zakoni o 
,g-ozdovi.h. predv:Sem obeležje g.ospo.dans.kih zakonov.10 V.sekak;or pa so bidi razni 
skil·epi, pripo·ro·čila in navo·dila ISVetovni,h .gozdar-skih konferenc in kongre,sorv našim 
.g.Q·sp·odaTStveniko:tn na :p.o.dročju g·o.z:darstva v mar.sičem potrdilo, da S·O· na .pravi 
poti j,n ·drag.ocene sme;r.nice 'Za n.a.daljnje delo. Vo.d~la jih je tudi 'Sta.Ina ·težnja, da 
se ;&pričo zaostalo.s ~i našega go·z-dar•5'tva prenesejo izs·ledki. znanosti in dognanja 
·prakse naprednih kulturnih dežel čimprej na naša tJa; ne na sl~po , temveč po 
'kr,iti·Čni p·resoj i. , ustrezno prilagojeni našim posebnim raJzmeram. To vdja ta·ko za 
:g.oj.enje goxdov po načelu priro;dnega go'Spo.dar.skega gozda, dal je va·r.5'tva, urejanja 
in izkori&č.a.nja .go.zdov , kakor ·tudi .za predelavo lesa, š.-o.Jstv·o, znan.sweno-ra.zh5ko
valno .dejavno&t ter organizac~jo dela in študij ,delovnih metod. 

8 Glej: »Gozdarski vestnik« 1953 in 1954. 
0 Glej: »Gozdarski vestnik« 1953, str. 113. 

lO V raznih deželah kapitalističnega sveta se v zadnjem času v gozdarskih strokovnih 
krogih pojavljajo zahteve in predlogi, da se polic.ijski zakoni spr.emene v gospodarske 
zakone. Tako je IL pr. tudi v Svici (.glej E . Hess »Die Zukunft des schweizer. Waldes(( v 
»Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen« 1949/3-4 ). 
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Spričo ra6točeg-a pomena lesa kot splošno , upora~bne surovine razpravljajo 
gospodarstv-eniki s področja gozdarstrva raznih dežel mnog.o o načrtnem .izkorišča
nju gozdnih f.ondov in •O bodoči vlogi g.ozd.ov ·oziroma lesa v svetovni e_konomiki. 
Ta ra12:pravljanja so pomembna, ker imajo za •pnsledico bolj ali ma·nj daljnosežne 
ekonomske ukrepe •po ·pmsameznih ·deželah . .Zivab.no .diskusijo je vzbudila pred 
leti -knjiga »Coming Age ·o.f w ,o,o·d« •(Sledeči vek- vek le.sa), ki j•o 1je izdal l. ·194~ 
E. Glesi.nger, predstojnik •goz·da·rskega oddelka "FAO. Zelo optimistično presoja 
viog.o lesa v bado.ono.~·h, predvsem kot kemične 1surovine za pridobivanj-e ·dragocenih 
pro,izv.od.ov: papirja, umetnih vlaken, pla'S·ti,čnih mas, zdravil (vitaminov) itd. 
Glesi.ngerjev optimizem pa je zadel že v g.ozdanskih ,strokovnih kro:gih na resne 
dvome; če niso morda njegova ne11p01vedavanja preveč enostranska in preo.ptimi
st·i,čna ~sprič-o -osupljivega razvoja in .silnih uspehov na razni,h po:dročjih tehnike v 
na·Š·em veku in na-daljnjih rwzv,o•jnih tendenc .. Ali so njegove nap·ovedi bolj uteme
ljene .~ot raZ\Ilih strok,ovnjakov z drugih pod:ro·čij, ·ki napo·vedujej'o -dobo aluminija, 
stekla i .. dr.?11 

Vedno .bolj ,se v;siljuje tudi vprašanje: »Kakšno ·vlog-o bo·sta imda goz·d in les 
v tako zvani a:tomSiki :d-o1bi«, \na .začetku ·katere smo •sedaj? Od,g-ovor na ·to vprašanje 
je težak, v..sa1ka prognoza negotov-a. Upravičena je pa •domneva, da bo· izraba 
jedr.ske energije bolj ali manj vphva1la na v;se g01s.podarske panoge in .da te vplive 
šele komaj s-lutimo, saj ~mo šele na IP.ragu te •dobe. Kar je znameniti francoski 
znanstvenik, fizik Frederic Iol·i,ot-Curie 1l. 1949 predvideval,12 se je po p.oroči.lih o 
velik·em kongresu ameriških znanstvenikov v Berkeleyu v Karlif.orniji že konec L954 
po,srečilo, namreč - v laboratoriju - umetna fo-tosinteza (a:similacija) brez 
rwst.Jin, odkritje v biokemiji, iki po pomenu ne zaostaja za razbitdem at.oma. p,r.oces. 
je odkril prof. Danile Alrnon, ki meni, da prehrana ljudi kmalu ne bo več ;toliko 
o·dvisna od setve in žetve. 

Mor-da res ni daleč čas, ko bo uspelo to iznajdho industrij:sko izko.riščati ob so~ 
razmernih stroških. Nag,lo naraščanje števila prebiva1s.tva na .svetu pa ~spričo 
izčrpa•vanja .poljederl~&kih površin terja nujne ukr~. Ameriški kemik prof. E. 
Rochow je mnenja, da ne ka.že več spreminjati go.zdov v .poJja, ker premočna 
krčenja g·oiZJdov pospešujeJo ,degradacijo r-odovitne zemlje; bolje bi bilo upo·rabljati 
goz,dno :drevje nepo·sredno za prehrano ljudi s .pomočjo kemi{:ne presnove lesa.u 
Na k~o.n.ferenci kemikov ,s podr.o.čja lesne kemije, ki je biLa konec leta 1954 v 
Grazu, ·so bile iznesene ·tr.ditve, da je us-pelo rentabilne prido:bivati iz lesa :po novih 
poo'lt·opkih -slachle:or za človeško prehrano bn krmo za živino ceneje kakor iz -slad
kor.ne pese.14 Mednar.o:dni kongres geografov v Washingtonu L 1952 ,pa j'e pred
lagal, d.a se izvede v svetovnem meri-lu kategorizacija .zemljišč po njihovi pro
izvo,dni sposobno.sti in :kartograf-ski prikaz inventarizacije.1-5 PTipominjam, ·da je 
Go:z-da-r.ski inš-titut Slov·enije že l. 1947 v povezavi s Kmetijskim znanJstvenim IZaNO

.dom izdela;l1.dejne osnove in pr,aktična nav.odila za po·dobna dela na .območju LRS 

11 Glej tudi članek Sandermann: >>:Kommt ei11 Zeitalter des Holzes?« v nemški goz-
darski reviji ·»Zeitschrift fiir Weltforstwirtschaft•<, 195115. 

12 Glej članek: \)}Atomska energija v službi smrti<< v reviji >>Priroda«, Zagreb, 194'9/48-
13 Revija: »Discovery«, Lon~on 1949/11. 
14 Kemik ,Dr. B. Ditrich, predavatelj naše fakultete za agronomijo, gozdarstvo in 

veterinarstvo, udeleženec te konference, je o tem pri nas poročal in sprožil diskusijo, ali 
bi1 ne karzalo namesto predvidene sladkorne tovarne v Sloveniji postaviti tovarno za za-
sladkorjenje lesa. S tem bi odpadlo odvzemanje polj, primernih za gojenje pšenice, ki 
nam ~e tako zelo primanjkuje. 

5 Glej članek: )>Rast prebivalstva na svetu in vprašanje njegove prehrane« od prof. 
Svetozarja Ilešiča iz Ljubljane - udeleženca tega kongresa - v ->>Naših razgledih« z dne-
31. I. 1953. 
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-- ki so se .potem povzela v zveznem merilu - ter so se ,začela izvajati zadevna 
·dela takoj nato na •terenu. 

Upravičeni smo sklepati, ,da bodo zgoraj ·opisani miselni tokovi po.z~.tivno 
vpliva•li na .pravilno gledanje na 1pomen in vl•ogo goz.d·ov v svetovnem go•spodarstvu 
i n po posameznih ·deželah. Verjetno ·se bo površina :goz.dov v civilizi·ranih deželah 
•S<Ča..soma povečala- spomnimo se na obširna pog-oz,dovanja ;slabor·o·dnih kmetijskih 
zemljišč in .snovanje g.ozdnih .zašči.tnih pas-ov ·ogromnega obsega v SZ, ZDA in 
drugod - -in g-ozdni fond] se bodo zvišali tudi v pogledu lesne .zaloge do Olptimal
nega stanja. Kot naravno proizvajalno sredstvo ho.d·o g.lavni nosilec produkcije 
or.ganske tvari, ki zahteva le ma·lo človeškega dela . . Po,leg tega pa ·bodo razne .druge 
-ko·risti o;d g·ozd.ov pomembne tudi v na·dalje, ~nekatere verjetno še pomembnejše 
_kot so :sedaj. 

Nove razvojne smeri našega gozdarstva 

V stari Jugoslaviji je bilo nač·rtno :go.spodar.stvo .z goz.d-o'Vi .predpisano 1e za 
javnopravno in veliko· goz·dno posest. V Sloveniji je bi.lo tako zajetih le okoli 20% 
njene celotne go.zdne površine, za katero so bili povečini izddani gospo-darski ela
borati in programi (ki pa so prišli me·d okupacijo v velik nered, koiliko,r ni-so bil i 
SP'loh uničeni). Za pretežno večino slovenskih gozdov to·rej' ni bilo uvedeno ·S·odobno 
.smotrno strokovno .gospodarstvo. 

Nasproti -temu .kapitalističnemu parcialnemu načrtovanju pa je bilo v novi 
Jugoslaviji uvedeno kompleksno načrtovanje v gozdnem in lesnem gosp,odarstvu, 
v skladu s .socialističnim planskirn gospodarstvom. 

če na kratko :pr·emotrimo nekatere o.snovne, glavne elemente našega go.zdnega 
in les-nega g·os,podar,stva po •Stanju konec .desetletja, .se nam p.o·kaže naiSlednj a 
·.podoba: .P,ovr.šina gozdov ,znaša po najnovej.ših po-datkih o k . 45 % ; predvidoma se 
bo še nekotliko poveč<Ula, ker bo verjetno več .slabnrodnih kmetij.skih zemljišč 
.po:gozdenih kakor pa gozdov na re~at1vnih gozdnih tleh ivkrčenih. To zadaja nove 
nalo.ge .g.lede obnove go,~dov. Lesna zal<>ga naših g.ozdov je •padla že pod po.lovico; 
z nj•o vred :se je zni:ž.al prirastek, saj je velik ,del gozdnih zemljišč izven pro
dutkcije. Posta.Ii 's.mo les111odeficitna dežela, kar u-s-tvarja izredne težkoče v naši 
ekonomi.ki. Lesna zal-otga bo po sili raZIJI_l_er š-e nC~Jdalje :padaJa - dokler ne .bomo 
uravnovesili le.snega .prirastka ,s sečnjo -, kar terja nujne in o·s.tre ukrepe glede 
š,tednje in raciona,]nega izkoriščanja gozdov. Struktura lesne zaloge je v pogledu 
drevesnih vrst - 56% iglavcev in 44% J.iiS'tavcev - še .dokaj ugodna; neugodna 
pa je glede .razmerja debelin:SJkih razredov, kakor kaže to naslednja primerjava: 

1- Normalno razmerje 
Dejansko razmerje je bllo 

Debelinski razredi po inventarlzaciji 

1 

bi bilo 
1917 1951 

~---- --

i l-20 CIJ1 15% 35% 36% 

! 21-40 cm 50% 50,5% 52,6% 
41 in več 35% 14,5% 11,4% 

Zniževanje lesne za]o:ge kako.r tudi neUtg.odna .struktura delbelinSikih razredov 
je nujno terjala preusmeritev naše les.ne industrije. Ta je kazala leta 194 7, ob 
,začetku petlet·ke, na:s.ledtnjo po.dnbo: 

žagarska {po-lfinalna) mehaniSka pr edelava lesa 
Finalna mehans.ka predelava lesa 
Kemijska piTedelava lesa . 
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.Ze gr.oba analiza predočenega stanja nakazuje nujnost ,preusmeritve naše lesne 
industrije v finalno, p.redvsem v kemijsko ·predela:vB. 

Petletni p.lan, ki je glede tlesne industrij·e predvideval .znižanje žagarske indu-
strije pod pol-ovico in pora:st finalne mehanske in kemij:ske 1predelave, se .po s.ili 
razmer ni mogel· izvesti, kakor se ni mogel v pog.ledu ·izkoriš·čamja gozdov, ko se
je morala sečnja kljub predvidenemu znižanju celo povečati . Ob koncu desetletja_ 
.soo bi,l1 zato tembolj nuJni nagli hn .ostri ukrepi v našem .gozdnem in lesnem gospo
darstvu. Pospešeno prel!l!Smerjanje ·naše lelsne industrije, ))umiranje žag<<, ustvar
j,anj,e kombinatov .z žagarskimi in raznovrstnimi o-brati finatlne predelovalne indu
strije na'j privedej,o čimprej do integ·ralnega izk·ori~čanja lesne surovine in do večje 
Ujporabne vrednosti lesnih p·roi.zv.odov. V tem cilj,u so bili že <l·nseženi pomembni 
ukrepi ,z nadomesti,Jom ·lesa v raznih vejah potr·oŠ.nj.e; v energehske.m gaspo.daJistvu 
s prerrwgom, plinom in elektriko·; v gradbeništvu z opeko·, betonom in železnimi 
k.(}nstni-.kcijami, v rudar..s.tVill predvsem z jeklenim prenosni.m •podporjem itd. Na
črtno se .znižuje število presežnih lesnih ohratov, racionalizirajo se ,preosta,Ii, tgrad
nja novih ka:paci·tet pa temelji na pod.'robnih go'S!podanskih računih. Uvaj,a ~Se meha
nizacija pr.i goz·dnih delih im v :transpo·rtu lesa .oziroma povs;o,d, kjer so ·za to dani 
po.goji_ Sp-rič.o težkih pogojev ·deda v gozdni proiZ'vo.dnji ·s·e povečuJe skrb za stalne 
g-ozdne delavce. V v.seh dejavno·stih se iš.čejo nove ·delovne metode in wdobna 
organizacija ·dela, s c~ljem, da se doiSeže 01ptimalna proizv.o:dno·st ob ~poštevanju 
»humanega faktorja«. 

Ta prizadevanja zadevaj.o na težke !Probleme mellterialne, ·socialno-politične ·in 
ekonomske narra·ve, ki se bolj all.i ma.nj uspešno premagujejo. Vedno bolj prihaja 
·do ·s,pl·o-šne zarvest~ nujnost, .da .se izajame v na:črtno go·spndarstvo kompJek.sno v·se
drevje ne le v gozdu, temveč tudi izven. njega; ,da :se s.trokovnjaš.ko krojijo i;z njega 
najustreznejši sortimenti; da s·e pospešuje o.bnova ,g.ozdov - posebno na Kra~u -
in gojenje hitr()rast·o.čih drevesnih vr.st, kjer.koH to dopuščajo naravni ,pogoji; da 
se na-črtno z:grajujejo gozdna prometna sredstva ne glede na lasništvo go21dov; da 
se IS;pričo naraščajočega ipomena našega VQ•dnega go·spo.darS'tva - Slovenija ima 
22% v,seh izk.oristrjivih vo-dnih sil države - ;pojačaj-o zagrajevanja v hudo·urniŠ:kih 
območjih .naših vodotokov; da se s pravi:lnim razmejevanjem med goz.dnimi in 
kmetijskimi površinami omogoči racionalnejša izraba zemljišč; da se · s·pri ·Čo raz
drobljenosti privatne gozdne po.sesti in. s tem zvezanih težav ,glede načrtovanja in 
smotrnega gospo·darstva v ·tem la·stninskem sektorju pospešuje zadružništvo in uva
jajo ukr·epi za strokov-no uprav,ljanje g,O:z.dov; d~ se ustrezno ura.vnavajo cene lesa 
kot važen instrument gozdno.go.s,podar.ske politike. Vse to v ci·lju, da sedanja pasiv
nost naše lesne tbilance čimprej preneha in ;postanemo zopet lesno suficitmi dežela, 
za kar ·imamo bistvene nara'Vne pogoje. Najvidnejši o-draz uspešnega uveljavl,janj·a 
novih 'smernic pa sta 1·epubliŠtki zakon o ,gozdnem skla:du in zvezni zakon o ·S'kladu 
za po·SipeŠeyanje industrije, ki bo imel brez dv.oma veli·k pomen -tudi za na:predek 
v naši .lesni industriji. Glavno pa je .preusmeritev ljudske misdno;5ti, ·da v badoče 
p-raviJneje gleda na goz.dove kot na t.raj.en vir naj!Va.žoejše d·omače surovine in 
mnogih dnugih dobrin ter ko·risti, da je ·treba z vsemi .silami obnoviti in povečati 
proizv-aja·lno ,S!Posohnnst go'IZdo·v v blagor :sedanjih in poznoj.ših ro.dov. 

Sklep 

Re·trospektivni :po.gled na minulo ,desetletje, splošelil prerez ,sk.ozi glavne dejav
no·sti, kratka anali~a občasnega stanja, poudarek ~lavnih momentov, ki so v·plivali 
na raz-voj in pri·kaz važnejših do·sežk<>v, ·so pokazali, da je gozdarstvo veliko pri
:spev.alo k uspešnemu razvoju na·Šega narodnega gospoda,rs,tva in s tem k nellpredku 
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na v;seh področjih družbenega uve.ljav;ljanja. Za uspešen nadaljnji razvoj našega 
i:~oz·darstva so izob1ikovane glavne idejne o.sno-ve in sp1lošne 1smernice, v ' skladu z 
~ednaTodnimi na.čeli so začrtane nove p0ti. Naši politični ekonomi ·o-ziroma poli
tični in go·s.rpo,danski v.o;ditolji kažejo vedtno večje r.azumevanje ,za probleme našega 
goz·dnega in •lesnega gospo-darstva ter . iščej·o pota, materialno in pravno osnovo 
za nj~h smotrno ·reševanje. Za nami 1so časi, ko 'Se je v vihri ·težkih pO']itičnih in 
gospo.darskih boijev p01go.sto zapostavlja-lo str-okovno delo, ko SO •Se zanemarjali 
biioški, tehniški in ekonomski princip.i Q>rO'izv,odnje v našo veliko .škodo. V zad
njem ča,su se ta na·čela tvedno bolj uvaijavljajo, na vodi}na mesta se .smoi·rno po
stavljajo teo·r~tsko in ,praktično čimbolj kvalificirani strokovnjaki in g.o:spodarstve
niki. Od pravilnega, predanega .dela le-teh ter od skladne povezave goz.dnega in 
lesnega gospodaTstva ho· v največji meri odvisen na·daljnj.i napredek obeh strok 
in 'S tem našega nar.o.dnega g.ospoda·r·stva na ,s·plošno. 

GOZDNI FONDI V SLOVENIJI 
Ing. Adolf ·S ·v et 1 i č i č (Ljubljana) 

Po.dlaga za dosedanje razprave o goz.dnih fondih v Sloveniji 5:0 bili podatki 
iz inventarizacije go~dov iz leta iJ. 94 7 in drugi znani ·podatki o stanj·u naših gozdov 
in ,potrošnji -le.<~a. Ti podatki pa niso bili ,posebno razveseljivi. Ugotovljeno je bilo , 
.da je bila že ta•krat zaloga lesa v gozdov•ih v pov·prečju za. LRS komaj 133m3/ha, 
prira_.S,tek pa je znašal le 3,26 m3 fha; obo]e samo .o;krog 53% tiste zalo:ge in ·pri
rastka, ki bi ga lahko imeli naši go•z.d<wi ·glede na podnebne in ra.stiščne razmere 
v primeru, če bi ,z njimi pravilno go:spa.darili. Nasprotno .temu pa smo že takrat 
seka]i okrog 5,46 m3 jha, t. j. približno dvakratni prirastek, od tega okrog 335m3 

~samo za pa.deželske potrebe, t. d. celo nekaj več kot je znašal 1prira,stek gozdov 
(loka1na 1pMrošnja 2,800.000 m 3 ). 

Pri ·tem je bilo stanje zasebnih 'Ko.z..dov Zinatno slabše od stanja v .g·ozdovih 
splošnega ljudskega premoženja {SLP). Ti so imeli na 1 ha v p.ovpre:čju Slovenije 
komaj 118m3, pn čemer je bilo .gozdno .zemljišče i'zkoriščeno samo 47%, me·dtem 
ko :so imeli goz·dovi S.LP 173m3 na ha, 1kar je predstavljalo 69% izko·riščenost 
goz-dnega .zemljišča (v tem primeru je iZJkoriščenost gozdnega zemljišča razmerje 
med stvarno lesno gmoto na hektar in norm<lllno gmoto, ki naj ho y,saj 250m3 ) . 

V ·tek>u ·1 950. in 195 l. leta smo izvršili novo ~nventarizacijo g,ozd-o-v. Metode. 
ki ·smo jih 1pri tem uporabljali, •SO· bile znatno boljše· od onih i.z leta 1947. Zato 
je bilo ·.pri.čakavati, da ·bomo .dobili r·ealne po.da·tke o stanj·u naših gozdov. Toda 
to pričako,vanj.e se žal ni izpolrnilo. Po IP{)datkih ·te inventa•rizacije je bilo stanje 
naših .g·oi:Zdov še mnogo .slabše. Odl,očujoče so bile ~lasti ugotovitve, 1ki tjoih ·predoču
jej.o ,podatki v ra,zpredelnici. 

Podatki v 4. koloni .so bili izračunani leta 1951 01b sestavi prvega o:Snutka per
~pektivnega plana .sečnje ;gozdov; doblj·eni so .z decLukcijo P'o·datkov inventarizacije 
l 94 7 ·in sečnje v •().bdobju 194 7/51. Ti podatki so ,zanimivi pTedvsem za;to, ker je 
dala inventarizacija iz leta 1951 neprimerno slabŠ·o sliko kot ·so omenjeni anali
ti-čni podatki. 

Zatog.e naj bi hile šc z.a okrog 7 miL m 3 nižje, prirastek pa za o·krog 200<.000 m 3 

ma·~jši. Se pravi, da znaša :Zaloga na 1 ha na.mest·o 111 m 3 samo 101m3 ·in da je 
bila i-ZJkoriščenost gozdneg-a zemljišča .namesto 44% samo· 40%. P.ri tem naj bi se 
.zmanj-šala zaloga na l ha v za;s·ebnih gozdovih edo na 86m3

, kar ust•reza samo 
34% i.ztkoriščenosti :go~dnega zemljiš-ča, v goz·do<vih SLP pa na 135m3 s 53% izko-
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Primerjava dvovrs,tnih podatkov o naših gozdovih 

N akazo-va lee 
1

1 Enota l. I. 1947 1. I. 1952 -·- -~' 
mere po inven- po persp. po in- 1 4_ : 3 ! 5 : 3 

_ ________ 

1

i ____ ~ iLarizaciji ~-u _ vent~-~---~-~----1 
2 3 1 4 5 6 r 1 

mil. m3----:--~Il~-- 94 1

1

, 87 -~ 
8

8

5

5 - !1 78 ~ , zala;ge v goa;du 
priraSJtek 
na 1 ha: 
za·lo.ga 
priras,tek 

1000 m3 2714 2294 2115 78 

1 1 

1

101 8.3 '1 

2,41 84 3 ,26 2,75 74 
133 111 76 

riščenostjo. Iz tega bi sledilo, da je bila inve-ntarizacij a iz leta 194 7 .preoptimi
stična. 

Zda· neug·odna je ,bila tudi ponovna trdi•tev, da znaša podeželska potrošnja 
-lesa 2,800.000 m3 etatne lesne gmote names.to ·naj·več 2,300.000 m3

, kot je ocenila 
za verje-tnto komisija, ki je sestavHa omenjeni ·persp-ektivni plan. če Je bila ta 
.inventarizacija pravilna, bi torej morali pod istimi p.redpostavkami zmanjšati 
sečnjo .in potrošnjo [esa za uravnovešenje sečnje s tprirastlkom še ;za o-k~ro.g 500.000 ma 
lesne gmoil:e več, kot smo računali. 

Te !Ugotovitve, z-la,sti ;pa zadnja, so bile naravnost p:orazne. V primeru, če bi 
bila ta inventaiJ" i.zacija ,prarvilna, bi morali ~deloma demontirati obstoječo industrijo 
predelave lesa, v najiboljšem primeru pa ne bi smeli povečavati obsega te p.re
:dela-ve. že itak težke naloge glede zmanjšanja po,f>rošnje .drv .pa so postale s tem 
dodatnim zmanjšanjem skoraj neiz·vecLLjive. {Ugotovitve iz reviz-ije perspektivnega 
plana sečnje goz·dov LRS - Zavod 1Za gospodars·ko planiranje LRS 1952.) Zato 
ni ·čudno., da se je taJkoj po ~bjavi te inventarizacije :po~avil dvom v r.ealnost nje
nih podatkov. 

Ko ·dam.es analiziramo to obdobj-e, lahko trodimo, ·da je prav rta inventarizacija, 
.čeprav 1pomanj1kljiva in nezanesl!ji·va, ven.da;r veliko prispevala k napredku go.zdar
stva v Slo-veniji: borba go.zdarstva ·za iskanje resnice se je podvojila in poglobila . 

Po letu 1951 je bilo s.torjenih za utrdi-tev goz.dars·tva ve-liko ukrepov, ne samo 
v goi~ars,tvu, temveč na po·dročju nar-odnega .gospodarstva na spiošno. Od števil
nih po·segov na ~tem področju želim ome:ni.ti samo nekatere najvažnejše, ki so ne
posredno pov·ezani z. gozda-rstvom. Brez dv.oma moramo mod najvažnejše uv1·st~ti 
o .d 1 -o č n o z m a n j ·Š a n j e .s e č n ,j e g n .z d o v .z a ,d r u ž b e :n i p 1 a n ·P c0 

.l. 1951; to je bilo tak•rat ·za narodno go-spodarstvo tudi eden izmed najtežjih ukre
pov. če p-rimerjamo to sečnjo z letom 1951 t(1951 = 100), se je sečnja po 1tem letu 
zma-njševala takole : 

-1 --
i949 

1 

1947 1951 1947/51 1952 1953 195~ 

1 FLRJ 88 147 100 116 107 85 80 
1 

1 LRS 136 186 100 14'2 86 1f 70 

1 
LRSfFLRJ 32 26 21 25 17 17 18 

Vidimo, .da se j.e secnJa zmanjševala tudi v pov:preCJU Jugoslavije, pri lem 
pa naj,bolj v Sloveniji. To je po·polnorna upravičeno in pravilno glede na to, .da so 
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goz,dovi Slovenije v .letih 194 7/51 prispevel!li za o.bnovo in indu-s•triali.a:acijo države 
od v·se.h gozdov v Jugoslaviji! največji delež. To vidimo iz naslednjih podatkov: ~-d 
·skupne zal.oge v gozdovih FLRJ znaša zaloga ·goz,dov LRS samo· 14,1 %; v ohd·obju 
1947/51 .pa smo posekati od ·skupne sečnje FLRJ okrog 19,2%. Po 1 ha smo v tem 
obdo•bju posekali v Sloveni~i okoli 6,2 m3, to je 200% prirastka, medtem ko je 
zna·šala v pov,pre.čj:u ]ug.oslavije sečnja 3,7 m3 na l ha, {).ziroma 128% od prirastka 
(int~nziv.no sečnjo 1gozdov v Sloveniji v tem obdobju v zveznem meri'lu •Opravičujejo 
z na-slednjimi objektivnimi razlogi: vel.ike s ·ečnje na S!plošno in pa ra~zmeroma 
najboljša .transportna .dostopno'st s.lovens.kih go.zd.ov, ki ·so glede na to mogli .spre
jeti večj ·e zadolžitve).~' 

V .nasrpro1tju z zmanjšanjem sečnje pa se je zelo poveča.! obseg gojitve gozdov 
in gradnje gozdnih cest, ki Hl· ·osnova za napredno gojitev in izkoriščanje goz<iov. 

Ne glede na to, a·Li so .podatki inventarizacije pracvilni ali ne, so se pričeli vse 
bo.lj uveljavljati ukrepi .za š.tednjo in nadomeščanje lesa. V tem pogledu je bil ,do
sežen takorekoč pre·okret. Največ so k temu prispevale nove cene lesa . . Do leta 
1951, t. j. v obdobju adminis.trativ.nega go.s.po.dar.stva smo imeli sistem stalnih cen 
lesa, medtem ko s.o .se ostale cene spr·eminjale. Iz analiz.e »Cene ·~metij·skih proizvo
dov v povojnih letih 1in položaj kmetijskega 'proizvajalca v blagovni izmenja-vi« 
(dr. Si'1va Exel. Ekonoms·ka revija 1952) vi.d.imo, da so se cene •kmetijski-h proiz
vodov v letih 1938/51, če ozna·čimo cone iz leta 1938 s 100%, povečale na 1255, 
cene blaga, ki ga kmetovalec kupuje, na 144.1, medtem ko so se cene lesa povečale 
samo na 300%. Pri tem je značtlno , da ·s·e cene lesa v letih 194 7/51 sploh niso s.pre
minjale, medtem ko so se cene ostalega blaga .polagoma dvigale. 

Ker so bile cene g·oz.dnih sortimentov · ta'k•O· nizke, ·da niso 1cri1e ni,ti proi.zv.odnih 
stro,škov (privatniko.m je bilo treba stroške regresirati, v ·državn~m .sekto.rju pa 
kriti izgubo iz prora:~una), se je kot S'kraj.na po·sle.dica teh cen začelo uveljavljati 
miš.Jjenje, da je gozdno g·ospodars•UV•O nas-ploh pasivna gospodarska veja, Kakšna 
ironija nasproti nbj,ek-tivni vlogti tega gospo.darSitva danes in v prete~klosti! 

Kako· neprirodno· nizko ·so bile .določene cene lesa v tem obdobju, se vidi naj
bolj iz poleta, oziroma povečanja, ,ki so ga dosegle ·leta 1952, t. j. -po sprostitvi 
ekonomskega sistema. To vidimo iz >indeksov v razpredelnici. 

1 
Nal<azovalec 1 1938 

1-1938 ----;~- 1 

1 

19:715 1 j. e l.- / 
19v2 Je 1,-

1947 

1951 

3,0 
l 

19.52 

20,0 
6,7 
1,0 

195-3~. _.:,.._1_9L>_~ 4_.!...,_ 1955 l 
30,0 
10,1 

1,5 

35,0 
11,8 
1,8 

38,0 
13,1 
2,0 

Današnje cene lesa so se torej glede na predvojne povečale za okrog 40-krat, 
gled·e na a·dministrat ivne v letih 1947 do 19.51 za 13-lua•t in glede na prvotne eko
nomske v letu 1952 za 2-d.uaJt. (Indeksi so izra·Čunani na podlagi skupne ,pro~drukcije 
gozdnih sortimentov in določenih oziroma doseženih cen Teta v letih 1947/51, 1952.) 

Omenjeno povečanje cen se je nujno moralo pokazati v čuvanju in b.oljšem 
iz,koriščanJe lesne grnote. Cenimo, .da .se je zmanjšal odpa:dek pri izkoriščanju 
gozdov od 20%, kolikor smo cenili, .da je bil v letih 1948/49, na 15% v letu 1954(55, 

~·· Podatki o sečnji za FLR.T so vzeti iz brošure >~Gozdna proizvodnja in njene perspek
tive«, Beograd 1954 in iz »Perspektivnega pr·ograma razvoja gozdarstva«, Beograd 1955. Za 
LRS se naslanjajo podatki na najnovejše korigirane podatke o sečnji gozdov in gozdnih 
fondih - (glej poglavje >~stanje gozdnih fondov«). 
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odstotek ~zkoriščanja lesne gmote za .tehniČ·ne namene pa :se je poveča:l o:d 43%, 
kolikor je bil v letu 194 7, na 46% v letu 1954. 

Da bi ra:zči.stili dv·ome o po·deždsb potrošnji lesa, smo ,leta 1951 izvršiE anketo 
0 tej potrošnji, ki je po-kazala, ·da je bila potrošnja v tem letu največ okrog 2 mit 
rn3 etwtne lesne gmote. To po·trjuje ugotovitev, .da podeželska potrošnja v letih 
194 7f50 ni mogtla .znaša~ti več ·kot 2,3 ·do 2,4 mil. m3

, ·Čeprav smo ~takrat na veliko 
porabljali ·drva ·za kurjavo (sečnja po sindikalnih brigadah) in izv.aj.ali povojno 
obnovo. Ka:snejše an.kete, ki smo jih izvrši-li po posameznih o·krajih, in drug;i po
datki ter analize te potrošnje kažej-o, da je .tudi ta podatek za danes previsok. 

· Domnevamo, ;da pndeželska potrošnja .sedaj ID.e ,presega 1,5 mil. m3 etatne lesne 
gmote. 

Na zmanjšanj,e •po-deželske .portrošnje lesa so· razen podražitve lesa ddovali 
še drugi ekonomski ukr·epi, n. pr. regresiranje cen :prenwga in elektri ·Čne energije 
za .gospodinjsrtvo skla·dno s pospešenim povočava:nj.em ·produkcije premoga, elek
trične ener·gije, cementa, železa itd., zlasti pa naglo povečavanje ~produkcije ,indu
s·trij.ske predelav·e lesa .po letu 1951/52. N. :pr. ug-otavljamo, da ·s·e je povečala 
po.trošnj~a električnega ·toka za potrobe gospodinjstva takole: 

Električni tok mil. K wh 
ali v% 

1951 

75,2 
100 

1952 

68,5 
'91 

s.tanje gozdnih fondov 

1953 

81,1 
108 

1954 

113,8 
151 

1955 

ok. 150 
200 

'tudi .z .drugih .strani .se je raz·čiščeva.lo v:prašanje, ali stanje naš-ih gozdov m 
'potrošnja lesa glede n-a podatke inventari:zacije iz leta 195 ] U;SI:rezata. Tako Je 
n. pr. statistično ugo,tovljeno, da .povr&ina naših gozdov ni le 833.000 ha, kot je 
izkazovala inventariza.cija iz l. 1947, niti samo 875.000 ha, ,k,o.t je ugotovila inven
rtarizacija 1951. leta, temveč 

·okrog 
od česar odpade .na: 

g-oz.dove SLP 
zadružne g.oz.dove 
in na .zasebne goz.dove 

907.000 ha 

329.000 ha 
4.000 ha 

574.000 ha 

100%, 

36,3% 
0,4% 

63,3% 

Po .kata·stru znaš-a .gozdna .površina v LRS samo okro.g 853.000 ha - vključno 
s Ko1prom. 

Od goz.d.ov SLP uprav;ljajo orkr·og 265.000 ha nepos,r.edno okrajni ljudski 
o·dbori (.goiZdov,i, v :kateTih go.s:po·darij,o g.oz.dna gos-podarstva), .drugi gaz.dovi SLP 
,pa so poraz.delj·eni na državna kmotij'Ska ]posestva in. -razna druga državna po.dj et ja 
in ustanove. Pri tem je ,potrebno ugotoviti, da so se .pri dosedanji statistični in 
upravni .praJksi upoštevali kot ,državni goz.dov,i samo· go.zdovi gozdnih ,gospo·darstev, 
vse ostale pa smo uvrščali med druge (doslej nepravilno imenovane nedržavne 
gozd(}ve). Ta ugotovitev je zlasti važna za1o, ker slonijo vse dosedanje analize 
o sta.nju naših g<>z.dov na tej delitvi. Od .skupne gozdne površine cenim.o, da je z 
goz.dom obraslo .okrog 895.000 ha, kar pomen~ za 30.000 ha več, kM .smo doslej 
računali. 

če .smo poprej .trdili, da sta prirastek in zaloge lesa na 1 ha toliko in toliko , 
.sta ·Se n;~:orali masi prirast•ka in .lesne !Zaloge že samo zaradi tega povečati za 
ustrezni del 
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Z namenom, da bi ra:z.čistilo na·kazane ·dvome, je gozdarstvo po l. 1952. zavrg.lo 
·dotedanje okularne in približne cenitve prirastka ter zalog v gozdovih ls·ot osnov
nih :pndaokov o ~tanju naših gozdov in je namesto tega pristo.pilo •k sistemattični 
uledit-vi gozdov. 

Iz raznih podatkov, ki s-o na ta. ali pa na ·drugi način v zvezi .z ugotavljanjem 
zal•o:g in prirastka v .g0zdovih .do·bljeni, (sestava per.spektivnega plana gozdnega 
~n lesnega .gu~spodarstva, ki .se v.rši v letu 1954/5.5), lahk·o z go.tovos-tju skle
pamo, da :so zaloge in prirastek Y :naših gozdovih tudi po enoti povrr.šl.ne najmanj 
za 20% v-išji o.d ugo.tovitev i.nventarizac~je iz leta 1951. Namesto 2,100.000 m3

, 

kolilkor bi moral biti p·r.irastek po podatkih inventa-rizacije 1951, cenimo, da znaša 
najmanj 2,500.000 m3., in če j.e povprečni odstotek prirastka v LRJS 214t;lo, znaša 
skupna lesna zaloga v gozdo·vih okrog 104 mil. m3

• 

Pripominjam, ·da je povečanje lesne zaloge in .prira,st:ka za 20% prej prenizko 
kot ·previ·soko. Nekateri podatkii dajejo tudi o.krog 30%, za posamezne gozdne 
predole celo še višje rezultate. Če .p·o teh vi·dikih ocenjujemo inventarizacijo iz 
1951. .l~ta, pa mo-ramo upoštevati, .pod lGtJkŠinim pritiskom j·e ži"velo takrat gozdar
stvo (saJ smo sek~li v lebih 1948/50 o.d 2,0 do 2,5-kratni priras,tek). In če smo 
ugotovili prenizke zaloge in prirastelk, je bilo v mnogih primerih temu krivo le 
takr·attno psiholo~0 stanje - strah pred prema.č.ni.m izčrpavanjem naših goz·dov. 

Iz v.soga navedenega sledi, da so os.novrn 1podaoki o sedanjem s-tanJu naših 
goZJdov takšni, kot jih navajam v raZ!predelnici. 

Stanje slovenskih gozdov 

Skupno Gozdovi 1 
Drugi Nakazovalec gozdnih vsi gozdovi gospodar. gozdovi 

1 2 3 4 

obras1a gozdna površina 1000 ha 895 265 630 
.skupni prirastek 1000 rn3 2500 930 1570 
skupna zal,oga mil. m3 104 39 65 

na 1 ha {v primerjavi z inventarizacij o 1947 in 1951) 

prira.stek: 

a) s-edanje .stanje ma 2,80 3,SO 2,.50 
1 b) inventarizacija 1947 ma 3,26 4,06 2,95 

c) inventariz.acija 1951 ma 2,41 2,86 2,21 

zaloga: 

a) :Sedanje stanje rn3 116 146 104 
b) inventarizacija 194i ma 133 173 118 
c) invootarizacija 1951 m3 101 

1 

135 86 

Na osnovi navedenega bi lahko sklepali, da je današnje stanje govdov ne-kako 
v sr·edini me.d podatki ·obeh inventarizacij. Pripomni·ti :pa moram, da so podatki 
- če upoštevamo sečnjo v teh letih, :ko je bih večja od prirastka - znatno višji, 
saj to nam kaže dedukcij a teh podtlltkov na stanje 194 7 in 1952: 

prirastek na 1 ha m 3 3,24 4,1 O 2,8& 
zaloga na 1 ha m 3 135 171 120 

2i5 
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Ti podatki se skoraj popolnoma ujemajo· s p.odat!ki o stanju gozd.ov po inven
tarizaciji 1947. Ker je bila .izvršena ocena današnjega stanja gozcd'llih fondov ,pred
ho,dno in ne o ·d ·vi s no od prednje dedukcije, sledi .da je ta ocena verjletna, ali 
pa, da je bila inventarizaci ja iz 194 7. leta, kljub vsem pornanjk·ljivo.stirn, raz
meroma zelo dobra. 

O sečnji gozdov v letih 1947 J55 

Ko·t je bilo že omenjeno, je zahtevala obnova lin indust•rializacija države v 
prvih letih po osvoboditvi zelo intenzivno sečnjo gozdov, pd ·Čemer so bila Slo
veniji naložena najtežja bremena. Skupno .s ipOde.želsko potrošnjo lesa, ki je bih 
tedaj zaTad.i obnove zelo velika, še bolj pa .se je P.Ovečavala zaradi neskladnosti 
cen l~a, srno porabili v . teh letih 1es·ne gmote, ki so prikazane v ra:zpredeLnici. 
Navedeni so podei~tki za najbolj značilna leta, t. j . .leto 194 7 kot prvo leto plans.kega 
gospodarstva, leto 1949, kot !leto maksimalne seč.nj e za industrijske po1trebe 
(industrializacija in .izvoz), leto 1951, ko smo. uspeli odločno zmanjšati •to sečnj.o .. 
1954 in 1955 kot leti .strubilnzacije sečnje za industrijo .ter :pov.pTečja 1947f51, 
1952/55 in 1947/55. 

Leto 

Prirastek in obseg sečenj po namenu potrošruje 

,(v 1000 bruto m3) 

Sečnja 1 

Skupen skupna za industrijo za podeželje 3 : 2 ' 
prirastek l-- - -----,!__---l·-------,------=---1---____!,_---,---..:!___, o /o 

, __ 1 __ , __ 2 __ , __ m_3_s -1--o-~_o __ , __ m_5_3 -l--o-~o __ , ___ m_7 3--1--o-~o __ , __ g _ _ 

194 7 2890 5370 1 oo 3070 1 oo 2300 1 oo 185 
1949 2760 6590 173 4190 136 2400 104 238 
1951 2610 4350 81 2250 73 2100 91 167 
1947/51 2750 5490 102 3190 104 2300 100 200 
1954 2510 3060 57 1580 51 1480 64 122 
1955 2500 2730 5!2 1330 43 1400 61 109 
1952/55 2520 3210 60 1610 52 1600 69 127 
1947/55 2650 4480 83 1 2480 81 2000 87 169 

Iz raz;predelnice vidimo, ·da se je v obravnavanem obdobj:u sečnja ·za industrij
s.ke pDtrebe hitreje zmanjševa.la .(v njo v,kJ!jučujemo ·sečnjo. za i,ndustrijo, ruda·rstvo, 
promet, gra.dnje, izvoz i.n .deloma tudi IZa šhoko potrošnjo v in:dustnij.s,kih centrih). 
K..ot že omenjeno, smo dosegli le.pe uspehe tudi pri zmanj·ševanju pode.želske po
tro·šnje (la,stne potrebe kmečkjh g.ospo·dar.stev •in drobni blagovni promet lesa 
predvsem v podeželju) , ka:r je tudi razumljivo. Industrijsko sečnjo smo bolj aJi 
manj obvlaJdovali ter .smo jo· zavestno in neposredno zmanjševali. Podeželsko 
potrošnjo pa smo utegnili zmanjševati samo s ipO.srednimi ukrepi, ki -so ·delovali le 
po,čas.no . Pri o,cenjevanju uspeha smo se zlasti .zaradi izredne pestrosti te potrošnje 
in veli!.ke razdrobljenosti našega kmečkega go.s,podars·t•va moia1i omejiti v gla.vnem 
1e na njeno cenitev in analizo. 

Industrijsko s-ečnjo smo zmanjševali na minimum. in mnog1i znaki ce}D že 
kažejo, da smo pri tem celo preti·ravali in si postavili ne-rea·lne zadolžitve. ZatiJ se 
.bo moralo naše delo•vanje, kolik-or hočemo .doseči ravnovesje med sečnj ·o in pri-
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ras~om, usmeriti v g.lavnem na nadaljne zman:J sevanje podežels·ke potrošnje lesa, 
istočasno s tem :pa .tu<Li v,pliva·ti na zasebni sektor gozdnega g.o:s.podarstva, ki je 
oskrboval podeželsko potrošnjo v povprečju obdobja 194 7/55 z okrog 90 o/c o·d 
njene celotne koEčine (v letu ]955 cenimo cel·o na okrog 95% ). 

Potek sečnje po vrsti lastništva 

{v 1000 bruto m 3) 

Leto Skupno Gozdna Drugi 1 ___ 
0
/ 0 sečnje : prirastku 

1-------2--1-- g-os_p_o_:a_r_st_v_a_l _ _ go_z_:_o_v_i -l ---s_k~_P __ I __ 060 -1-d_r 7_ug_i_l 

---7----7--------7-~----~-------7--------:~-------

1947 
1949 
1951 
1947;51 
1954 
1955 
1952/55 
1947/55 

5370 1920 3450 185 177 1 

6590 2910 3680 238 281 
4350 1750 2600 167 182 1 

5490 2240 3250 200 217 ,. 
3060 880 2180 122 95 
2730 770 1960 109 82 
3210 990 '2220 127 106 
4480 1680 2800 169 171 

190 
212 
158 
188 
138 
125 
139 
170 

V gozdovih gozdnih go~o.darstev smo do-segli ravnovesje n1ed sečnj,o in ;pri
rastikom že leta 1954. Letos sekamo samo še -okrog 82% prirastka. Naes.protno temu 
pa seka-mo v drugih goz•dovih še vedno okr-og 25 % na·d prirastkom. Ta ugotovitev 
na.s še bolj utrjuje na ·stališču, da bo treba v pers-pektivi posvetit~ največjo pozor
nost pr.oblemaJti1ki zasebnih gozdov. Dosedanj-e priza-devanje ~v tej smeri bo treba 
torej še pojačati. 

Za-ra-di po:po·lnosti anaJ-i.ze navajam v razpredelnici še nekaj poda<tk-ov o sečnji 
gozdov gJede na glavt!le vrste goz·dnega -drevja '(ig.lavci, listavoi) in o gibanju zalog 
v goz.dorvih. 

Potek sečnje iglavcev 

Leto 

1947 53 68 46 
1949 59 70 49 
195-1 51 66 42 
1947/51 56 71 46 
195-t 47 58 45 
1955 46 56 42 
1952,155 50 63 43 
1947155 54 70 45 
razmerje v na ravi po 
i.nventa r. 1951 56 63 51 
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1175 
248 
152 
200 
104 
89 

112 
162 

-

prirastek 

gozdna 
gospod. 

178 
300 
183 
237 
84 
72 

106 
181 

drugi 
gozd. 

7 

173 
206 

1 129 
197 
119 
102 
115 
147 

-

1 

1• 

!1 

' 

!/ 



Stanje 

A. l. 1. 1947 
8. 31. XII. 1955 

B:A% 

Gibanj-e zalog v gozdovih 

{v mil. bruto m3) 

Slmpno Gozd. gospodarstva [ Drugi gozdovi 

sku;no l-i--=-~-~a_v_._ 1 _ _ sk_u-'-:-n_o_l ig~v. 1 sku;no 1 ig~av. 

120,8 
104,0 
86 

68,4 
59,7 
87 

45,4 
39,0 
86 

1 
30,5 1 
25,5 1 

84 1 

75,4 
65,0 
86 

37;9 
34,2 

90 1 

Iz ana-lize, ki jo nudi ·razprcddnica, vidimo, da smo v obravnavanem obd-o-bju 
v Sloveniji posekali povprečno več hsta:vcev. -o'd iglavcev. Na to je .zlasti vplivala 
do·sledno VliŠja sečnja listavcev v zasebnih gozdovih (v pov:prečju obdobja 1947(55 
okro-g 55% names.to 49%, kolikor znaša odstotek listavcev v naravi). Obratno 
pa smo sekaE v go.z.dovih gozdnih gospodarstev, zlasti do leta 1954, več iglavcev. 
To potrjuje d.os·edanje domneve, .da s·ek..amo v zasebnih .gozdovih zaradi velike 
pOitro.šnje drv ratzmeroma ve<:. listavcev, v g.oz.dovih goz·dnih gospodarstev pa smo 
pospdevali zaradi določ·enih planskih zadolžitev Ccelulozni in jamski les, blodi 
za žago iglavcev) sečnjo iglavcev. Skratka, sečnja v -tem .obdohju ni bila enako
merna. Ta neenakomernost pa ni bila v škodo strukturi naših .goz·dov, tem·več smo 
z njo doseg.Ii celo majhno izboljšanje v ko.rist ig.lavcev. Cenimo namreč,. da se 
je za·lo.ga igl.avcev povečala, tako ,da znaša danes Tazmerje med iglavai in listavci 
v naravi 57: 43 in ne več 56: 44, ko>t je bi:lo leta 1947. 

Perspektivni program sečnje 

Med ajvažnejše pr-obleme gozdne.ga in lesnega gospo·daTt~tva v Slov.eniji in 
v obče v jr11go-slavij·i sodi nalo.ga, doseči ravnovesje med sečnj.o in prirastkom 
go·zdo-v, ter -skladno ;S tem zmanjšati v seda;njih razmerah portroš.nj.o lesa na obseg 
pnira:st·ka. Skratka, vskladiti potrošnjo lesa s produkcijsko zmoglj ~vostjo goz.dov. 

· To je temeljni pogoj tudi za uspešno o:bno·vo gozdov in s tern v zvezi eden izmed 
najva.žnejših činiteljev za -povečanje .produkcijske zmog-lj1vosti gozdov ;ter ka
sneje 'tudi -sečenj in na,rodnega dohodka. 

Kako va·žna je ta naloga, vidimo iz naslednje kratke anal•ize: Ugotovili smo, 
·da .sta .se zmanjšala za loKa in .p.ri;rastek v našnh gozdovih po letu 194 7, in sicer 
zalog·a za 16,8, prirastek :pa za 0,4 mil. ms. A.:ko ovredn-otimo to lesno gmoto, pri 
·Čemer uporabljamo cene lesa na panju določene .za LRS (po zvezni odločbi znaša 
cena lesa na ,panj.u za ig.lavce 2850, za Iistavce pa 660 .din), ugoto·vimo , da se je 
v deve~ih letih .zmanjšala vrednost zalo.g v gozdov.ih za .o.krog 3'0 milijard d·in ali 
za 3,3 mi.Jijar.de letno in vrednost prirastka za okrog 720 mil. din, .oziroma za 
80 mil. din let·no. 

Sicer smo omenjeni cilj deloma že d·osegli; v gozdovih .goz.dn1h goBpodarstev 
se·kamo namreč danes že okrog 20% .pod prirastkom, vendar se postavlja vpra
šanje, kako naj svoj cilj dosežemo tudi v zasebnih gozd.oVIih j ki so glede na njih 
stanje, tega še bo1j potrebni. Cenimo, da sekamo danes v kmeokih gozdovih še 
vedno .okrog 2 mil. m3 lesne gmote. če .znaša ;prirastek okro.g 1,570.000 m:l , bi 
morali torej zmanjšati sečnj.o najmanj za 400.000 ma. Če pa bi hoteli sekati n. pr. 
samo 90% od prirastka, bi moraLi dos.eči zmanjšanje sečnje za okrog 600.000 m3. 

Ta naloga, .ki pa jo m or a m o ~ z v r š i t i, bo skrajno te:žka toda realna . 
Menim, da si -ob .sedanjem !.pOZnavanju •SJtanja naših gozdnih fondov ne moremo 
postaviti težje. Problematiko bo treba reševati v prvi vrsti povezano s· stanjem 
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gozdov SLP. Ob postopnem zmanjševanju secnJe v zasebnih gozdo.v.ih bo treba 
sečnjo v g.o·zdovih SLP ponovno· nekoliko povečati, ·tako da se količine ·lesa za 
i.ndustl'ijo ne bo.d·o bistveno spremenile. Ceuim, da bo treba na ta način seč.njo 
v teh gozdo:vih pov·ečati pos1topoma . .do leta 1965 .za ·okrog 100.000 m3

• Do ·skraj
nosti, če .ne v cdo.ti, bo· treba zmanjš.a.ti 1izvoz gozdnih ·Sqortimenf.ov in omejiti 
izvoz žaganega lesa. Hkrati pa bo treba zmanjšati zlasti potrošnjo dl'v za kurjavo. 
Glede na. ·do·sedanje uspehe tn perspektive je tudi ta naloga izvedljiva. 

bto.ča:sno .s to naJo.g·o •pa moramo intenzivirati turui ;gojitev goz·dov ter tudi 
s tem ·povečavati pro·dukcijsk·o zmogljivost .gozdov. 

Po tem programu bomo leta 1960f61 do.segH ravnovesje med sečnjo in .pri
rastkom tudi v republiškem merilu {v zasebnih g-ozdovih pa leta 1961/62). Nato 
naj bi se sečnja okrog 2,500.000 ma, kolikor menimo, .da je ·danes prira•stek :gozdov, 
zmanj.ševa1a do leta 1.965 največ na 2,300.000 m 3 , tako da bomo .seka·li v LRS 
okw:g 90% prirast-ka, in sicer enakorn.erno g.Iede na selktorje lastništva gozdov in 
glede na glavne drev~sne vrste. Medtem ·pa bi .bilo ·tr~ba še vnaprej bogatiti naše 
g.p;zdove z ig.lavci, tako da bomo do leta 1965 doseglr razmerje 58 : 42. Z nadalj
njo sistematično ·g.radnjo .ga:zdnih cest pa mor~mo .še močneje zmanj1šev·ati odpa
od.e:lt pri sečnji, in ·sicer do leta 1965 v pOVJPTečju Slovenije od sedaj ocenjenih 
15% na 13%. 

Ta prodl01g .se torej znatno razlilkuje o-d .do.sedanjih: etat po inventarizaciji 
g-oz.dov iz leta 1947 je znašal okrog 2 mil. m 3

, t. j. 75%, .po .inventatlizacij i 1951 
pa samo 1,2 mil.m3, ozir.oma 57% pri·rastka. 

Ako k temu etatu dodamo okrog 100.000 m3 lesne gmote, napadle pri redče
njih, .Id jo ne štejemo v redni etat, bo z.našala skupna najmanjša sečnja po letu 
1965 o kr og 2,4 mi l. m 3• Ta količina pomeni izhodišče za planiranje per.spek
t1vne potrošnje lesa. Pri tem ne wpo.š,tevam lesne gmote z negoz.clnih .zemljiš·č , ki 
se tpo raznih virih ceni o:d 200.000 m 3 {a·ntketa l95l) ·do 300.000 m3 (ing. L. Zumer 
- O g.os,podarj'enj.u z lesorn v LRS - l954) in tudi več, s predpo·,~;~tav·ko, .da se 
le-1ta v .desetih letih ne bo bistveno spremenila. 

Etat 2,4 mil. m3 .se ho .glede na dosedanji in .predvideni proces intenZiiviranja 
izko-riščanja l·esne gmote delil na glavne skupine .goz-dnih sortimentov kot pred
videvam v ra.zpredelnici. 

N<1kazov alec 
Skupno Iglavci --1 Ustav ci 

količina 1 
0 /o količina 1 o' količina ! o/o /() 

100 

1 

1 

Razmerje drevesnih vr.st % 58 42 
etat 1000 m3 2400 100 1390 wo 1010 100 
odpadek ok. 1000 m3 320 13 200 14 

1, 

120 12 
koristna gmota 1000m3 2080 87 1190 86 890 88 
od tega 100 100 100 

drva 1000 m3 605 29 25 2 580 65 
tehni·Čni les 1000 m 3 1475 71 1165 98 310 

1 
35 

1 

Tehni,čni les ,pa bo treba ~zdelati predvidoma. v naslednje sortimente: 

hladi za žago 1000 m3 850 41,0 730 61,5 120 1 13,5 
blodi z.a f. in lušč. 1000 m3 30 1,4. 5 0,4 25 2,8 
jam..ski les 1000 m3 140 6,7 120 10,1 20 2.'~ 

celulozni les 1000 m3 205 14,2 210 17,6 85 9,6 
drug 1tehni.čni les 1000 m 3 160 7,7 100 8,4 60 6,8 

2.80 



Po •tem programu od.pade ·od lesne gmote iglavcev na: drobne tehnične ·SOrti
lRente {vključno s .tesanim lesom za po.deželsko gradh!='ništvo) .okrog 3.5%. Ta 
odstotek približno ustreza lesni gmoti, .ki jo dobimo iz .. oblovine .iglavce.v do 22 cm 
srednjega premera (analiza seč.nje iglavcev leta 1954 - Zavod ,za go·s,podar.sko 
plarniranje LRS), Količine so· torej realne. V perspektivi bi bilo primerno .pro
izvo-dnjo celuloznega: lesa še povečati, in sicer na ra:Čun hlodovine iglavcev ~a 
žago !(to •Vlpr.ašanj.e je ·treba še preučiti). 

Lista·vcev naj bi se izdelal-o od koristne lesne gmote za tehni-čne namene 
okrog 35%. To pomeni g·lede .na sedanjo :stopnjo·, ko izkoriščamo v ta namen 
samo .okrog 2l%, znaten napredek. Vendar je tudi -ta odstotek realen, ·saj le 
nekoliko pr-esega ,današnje evropsko po·vprečje (okro.g 29,3% - Y.e.arbook of 
Forest P·r·oducbs Stahstics 1950/54 - Knez J.) 

NaptLČno bi hi.Io, Č·e hi mis1ili, da je ta :pro.gram sečnje naš'ih go.zdov stati
čen. Kakršen je, sloni na naved·enih pred;postavka.h, med katerimi 1pa ·so nekatere 
še ·do.lvaJj šihke, ·n. ,pr. prirastek. Nesporno pa je, da n;11še go-spoda~rstvo v sedanjih 
rpog.ojih ne bo mo.glo preneS>ti nižje sečnje od naved.ene najmanj.še 2,400.000 m3 

bni.to lesne gm,ote, oziroma okro.g 2,100,000 m 3 neto lesne grno.te {na 1 prebivalca 
bi ·odpadlo leta 1965 o1kr.og 1,2 m3 , kolikor znaša por~ba na prebivalca v nekaterih 
indust11ij.sko visoko ra.zvitih deželah, ki pa imaj.o manj gozd•ov ter les uvažaj,o). 
Ce bomo torej v naslednjih letih ·Ugotovili, da je prirastek v.ečji, n. pr. še za 
10 ali 20%, naj bi šlo to deloma v kor·iSit p·ovečanja etata, deloma pa v korist. 
pospešitve ·obnove na.ših .g·ozdov. Menim namreč, da bi hil() nepravilno, •Če bi 
celotno breme za obnovo gozdov prevalili na današnjo genera·cijo. Ker ·pa 1bomo 
·do leta 1960 sekali letno okrog 2,600.000 m\ imamo še časa dovolj, .da razčistimo 
to .problematiko. 

UREJANJE GOZDOV V OBDOBJU 1945-1954 
Dr. ing. Rudolf Pipa n (Ljubljana) 

I. Splošen razvoj urejanja gozdov v Evropi 

Uspehov naših uredit'V•enih del v •letih 1945 do 1954 ne m.oremo pravilno oce
niti, če jih ne ,primerjamo :s 5,plošnim .razv·ojem taksacijsrke služhe v Evropi in s 
posebnimi pog-oji .te s-lužbe v stari Jugoslaviji. Na teh temeljih smo gradili na.še 
'delo v ·omenjenih letih. 

Iz .zgod·ovine je znano, .da so :se 1ljudj e začeli ukvarjati :s problemi ureditve 
g.o,z,dov in .gozdnega go.spodarst.va vedno tak·rat, .ka,da·r je zavladal strah. da bi 
.goz,dovi utegnirli !zg-initi zaradi pretiranega izkoriščanja. 2e 'Shri Rim je izdal · 
nekatere g·o·spo.dar.ske predpise, .s k~terilrni je urej·a•l način in obseg sečenj v •dolo
,čenih ogroženih go:lidovih. Skozi ves ISrednji ~vek ISO take predpise i·zdajatle rposa
mezn·e dr.žave in mesta .. Vsi. ti predpisi ISO imeli s·kupen cilj v tem, da .zagotove 
trajno uživanje g.o:zdn1h p·roizvodov, predvrsem rlesa za kurivo, ali pa za določene 
tehni·čne namene, n. p'L jamski les, ladjedelniški les itd. 

Ko se je pred ·dobri·rni 200 leti g·ozdars.tvo začdo uveljavljati kot 5amostojna 
stroka in hkrati tudi kot posebna go.spo.darska ponoga, je prav t.a cilj ·igral ·odlo
čilno vlogo, da je prišJo do take osamosvojitvre. V •organizaciji gozdanske službe je 
taksacija igrala izredno važno vJog.o·. P.rimerj.ati bi jo mogli neke vrs'te golspo.dar
skemu generalnemu štabu, ki j-e podrejenim •te-renskim upravnim enotam predpiso
val, kje, koli-ko in kdaj smejo posekati, .koliko in kako moraJo pogoz.diti itd. 
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Go.zd.ni osknbniki s.o bili le izvršni orga-ni, illpo·lnjevali so naredbe, ki jih je izde
lala tal.<Jsacija in jih sistematsko uredila v >>ureditvenerrn elaboratu«. S ča..som je ta 
režim ,postal ~resna ovira za samostojno in kori>Stno uveljavljanje goz:da.rskih stro
kovnja,kov na terenu. T-ogo pojmo.vanje načela tra j no st i donosov je vezalo 
roke gozd.nim upraviteljem, 1da ni.so smeli izvajati koristnih ukropov za pobo1j.šanj·e 
prirastka. Zbo~jšanje pog.od·ev go.zdne produkcije .se ne da doseči le s splošnimi 
pre.dpis'i, temv·eČ s-o potrebni nešteti podr·otbni gospodarski ukrepi, posegi v sest·oje, 
ki .ose ne ·dajo šabloni.zirati. že več kot 1pol ·stol.etja je miniJo, o•dkar :se je začela 
·poja•vljati čedalje bolj ostra opozicija pu.o.ti pret~·ranemu vplivu ·ta\ksa,cije in v ko
rist goji•tve gozdo-v. V zvezi s tem se je podro·čje .taksa·cije postopoma zo.ž~valo. 
Pre~pisi ureditvenih elaboratov ~so v mn.ogih .ozirih postali bolj ·okv.imi in realni. 
Niso 1se več ~prec1pi·sovale sečnje za 1 OO aE več let na-prej, tem'VeČ l·e za neka:j hliž
njih ·dece.ni.jev. V. nemških stro.kovnih revi·jah so se pojavljale ekstremne tendence, 
ki so sploh zanika·le načelo t·rajno·sti; stalne ·obho·dnje v eno,dobnih goz·d.ovih naj se 
odpravijo; vsak .sestoj naj se :seka ob času, ko j.e do·S·egel svojo finančno zrelost.. 
Venda·r pa take skrajnosti niso mogle zmagati. Dwndanes nobena država na svetu 
- ni ti kapitalist~črra - ne more ,prepustiti (lastniku ali upravitelju gozda p-olno 
svobodo pri razpolaga.nju ,z goa:dovi. P1re.več jasno .se zavedamo 1po,srednih k·oristi 
od g.ozdov in le:s je postal preveč važna dobrina, da .bi smeli prepu:s-titi slučaju, 
ali ,ga bomo imeli na razpolago ali ne. 

Zato je ta1ksacija slej ko prej iz:redno va~en instrument splošne in posebne 
go:zdn9gospodar:ske politike. Gotovo pa je, da preveč samostojno in centra1istično 
organizirani ur·ejev.alni sluŽibi preti nevarnos,t, ·da se izolka O·d operativne gozdarske 
sl·užbe in s tem i;z·gubi tudi potrebne :sti,ke z gos,po·darskirn živ.ljenjem in potreh~mi. 
Na,juspešnejše sredstv,o· pro.ti tak·im tendencam j.e decentra.Iizacija tak;sacijske 
slu-žbe. Zdi ·se mi, da. je najbolj pos·rečen švicars.ki primer, kjer je· vsak upravitelj 
hkrati 1:ud.i taksato·r v S'Vojem območju, sam izdela za svojo upravo ureditveni ela
bora,t in ga predlaga na odobritev pristojnemu državnemu organu. Se-veda, do tega 
je prišlo šele po ·dolgem razvoju in p~otem, ko 'SO vse karte bi.Je že izdelane in se je 
metodika popo.lnoma ustalila. 

II. Taksacija v stari Jugoslaviji 

Urej:anje drža"Vnih i.n 1movno.cbčinskih g.ozdov s-o izvajali ta,ksacijski odseki 
pri gozdnih ,direkcijah. Elabora•te je odobravalo ministn;tvo za .go.zdove in rud
•ni·ke, deloma pa banske ·U;prav:e:. Y.se elaborate za 1nedržavne in tza.družne i,g"O·zdove 
so o.dohra•va.Je banske ·uprave. Ureditvema ·dela za ·državne gozdove so .se izvajala 
na temelju nav·o.dil o.d 29. XJI. 1931, ki s·o bi:l.a na iuedni strokovni višini, tako 
da jih ·ddoma še danes upo·rabljamo. 

Pri na~ v Sloveniji, oz:iroma v bivši Dravski hano-vini smo imeli Je 3166 ha 
.državnih in 18.133 ha veflskoz.akla,dnih g.o,z-dov; tudi .s slednjimi je .do leta 1939 
gospodarila direkcija ·dr-Žavnih gozdov. Vsega skupaj so ti g-ozdovi prec1stavljah 
komaj 3% .skupne površi,ne goz,d.o•v v bivši Dravski bano·vi.ni. Zato Je bil tudi 
vpliv državne taksacije na uredi•tev ostalih gozdov zelo majhen. 

Po tedaj veljavnih predpisih so morali imeti v Dravski b.a-novini ·o.dobrene 
-ureditvene elaborate vsi drž'ayni .gowo i, vsi gozdovi po.d ; o,sebnim ja'Vrri.m nad
zo~om (banovinski, agrarnih .skupnosti, cerkveni, korporacijski, ,bancni , In vsi pri
~go.z·dovi, yečji .od 300 ha. Od ·skupne površine 683.000 ha gDzdov bi se moralo 
po navedenih p.redpisih urediti okoli 167.000 ha ali 24%. Stvarno 'Pa je bilo ure
jenih z vdjavnimi elaborati 91.000 ha: .za.s.tarde ~labo. ate, potrebne revizije, je 
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l.melo 30.000 ha, vkljub ·predpisom pa ·sploh ni bilo urejenih 46.000 ha goizdov .. 
Za tedanj·o ·&love.nsko taksacuj,-o je bdo zna!čilno - o,d tega s·o bi.li izvzeti dr,žavni 
in verskozakladni gozdovi -, da se 'j e v izredno veliki meri uporatbljala okularna 

"Jnetnda za ug.otavlj'anje lesne zalo:g·e in ostalih taksacijskih elementov. Okularna 
·.taJcsa·cija :se ni nikjer ta•ko zelo r.a.zpasla ,kot prav v slovenS\kih krajih. 

V Slovens·kem Primo.rju, ki je bilo tedaj pod italijansko ok'lllpacijo , ni obsta
ja!la O·bvezna ureditev nedržavnih go·.lidov. Državne oblasti ·so zahtevale, da se jim 
vsako leto predloži zaradi odobritve predlog .za sečnj.o. Za ureditvene elaborate 
nedržavnih go:z:dov, če,prav s·o ohstajah, ·s·e pa niso zanimali. Vkljub temu pa je 
bila prav pri 1>ostojnskih go.z.dnih !Veleposestvih uvedena najbo.lj napredna 
1metoda urejanja gozd·ov. Gozdove so urejali izključno iz g;o.9po:d.anke nujnos·ti ter 
z-akonsko f.ormaJn i. razlogi ni:so igrali nobene vloge. Lesno zalogo so ugotavljali s 
po1lno klupacijo, mase ~o ohralČunavali s pomočjo stalnih deblovnic,, .z največjo 
nata-nono:stjo so vodili evidonco o sečnjah. Ker so :polne klu:pacije periodično po
nav.1jaE, p·rib.l.ižno v.sakih L2 ,}et, so bi1H podani v.si g:lavni .pogoji za izvajanje načel 
1wnb.:o•lne metode. Ni•kjer na "Slovenskem ozemlju, ra:Jzen pri E. Pogačniku na Po
barju, ne najdemo tako temeljitih podatkov o prirastni sposohno.sti naš·ih g·o.zdov 
kot v Post ojni. Kolik or sem mogel lJgotovi.ti, ima velike ,za~Sluge za uvajanje 
~eh metod nekda nji upravitelj SchoHmayer-Lichtenberg, ·r·ojen Ljubljanča.n, ki 
je vse ~svoje spmc;obnosti po-svetil notranj:.skim ,gozdovom. 

Turdi na Slovenskem Primo.rjiU imam·o nekoliko ko.mplekso<v državnih gozdov, 
in sicer Trnovski in IdTijsl<'i gozd s površino ok. 15.000 ha. Ti gozdovi so bili 
Te.zervat za Idrijski rudnik. Ma,lo je v Evropi go.z.dnih k.ompleksov, ki bi im·eli 
tako· dolgo ·,tradicijo glede 'Svoje uredi,tve. že v 18. s,tole.tj,u, p·red Francosko revo
l ucijo, j•e bil ·za te gozdove sestavlgen ureditveni elaborat, ,po katerem j.e vsa 
gozdna površina bila razdeljena na ·letna ,sečišča. Seveda se ta elaborat ni mogel 

·!dolgo ·obdržati, vendar je izredno zanimiv zgo·dovinski primer. Po1zneje so se 
vrstih .razni sistemi, po katerih s.a .ti tipični 1kraš-ki go.z.dovi spremenjeni v eno
.dobne. Pred drl.ligo svetovno vo j.no j ~ h .j e m·ediJ eden izmed .naj,boljših ita.Iijan
.s·kih taksatO'rjev, Dr. Hoffman. 

Naj pripomnimo še to, ·da je kočevske go:zdove prvi uredil Dr. Leopold Huf
nagl ,' go,zdove Ljubl1janslke š,kofije v Gornjem .gradu pa Guttenberg . . še mnoga 
slav;na imena .srečujemo, ko p1·ou.čujemo zgodo:vino urejanja .gozdov na Sloven
skem. V endar -so ,ti slavni taksa.torji, z izj,emo Hufnagla in Schollmayerja, skušali 
naiŠe g-ozdove vkleniti v S·pone normalne enodohne go·spodarske enote. V isti meri 
kot s.o ~te klasične meto,de v ev·rop.s kem merilu izgublja1e na ug.ledu, je izgubljala 
tu.di ta.ksacija kot taka svoj pomen. V mnogih ,primerih je urejanje gozdov ·pome
nilo le izpolnitev določene zakonite formalnosti. 

III. Potek ureditvenih del v letih 1945-1954 

Med narodnoo.svobodilno borbo je propadlo velik-o ureditvenih elaboratov za
radi vojnih dogodkov. Ne-posredno pred. ,o·svobodi tvij.o so nekateri bivši vde
.Poses•tniki odnesli elahor.ate s seboj ·v in01zemstv•o. Na.loge, ka·tere •so ,po vojni mo
ra•li i.z1po.lniti gozdarski ·organi, so bile tako o.grornne, da se v začetku nihče ni 
u tegnil ukvarjat·i z vpr~šanji urej anja g.a.z·dov . To1da naša nov'a država, zgrajena 
na !llačelih socializma in načrtnega go.spo·darstva, ni mo:gla dolgo p·ogr~.šati podat
kov o stanju go.zdov. Omenil 'sem že, da je bilo pred vojno v Dravski banov.ini 
urejeno ·ok 120.000. ha, na Primor.skem pa nekaj čez 30.000 ha, skupaj torej 
okrog 150.000 ha ,gozdov. Med temi gozdovi ni bi-lo ni·ti hektara kmečkih gozdov, 
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5 katerimi se ·predvojna taksacija s.p1oh ni ukvarjala. V novih p·o.goj·ih pa je bilo 
treba dohiti pregled o vseh go,zdovih, ne glede na .katteg·orijo posesti. Brez tega 
ni bilo mo·~o-če sestaviti niti osnovnih proporc-ev za petletni plan in .za letne plane. 

Zato je hila leta 1946 izvršena splošna ~nventarizacija vseh gozdov v mejah. 
bivŠ·e Dravske banovine, leta 194 7 pa še inventarizacija go2')do,v na -Slove-nskem 
Primo.rlju. Ob tej priEki je ugotovljena gozdna površ[na po· kata·s.tru 832 .000 ha ,_ 
Jesna .zaloga 110 milijonov m3 , pr1ra..stek 2,7 milijona m3. Za te ugoto·vitve so 
uporalbljeni podatki starih elaho•ra;tov, k01likor j.ih je o-stal9 ohranjenih, drugod so· 
rtaksacijs·ki ·elementi prido:hljeni z okula.rno meto·do, ker druge metode zaradi 
ča-sovne stiske niso prišle v poštev. VkJljub pomanjkljivostim, ki so bile nujna 
pO!slooica naglice, s katero ISe je delalo, je ·elaborat o inventarizacij·} go.zd.ov 1946/4 7 
dal toli;kšen .preg.led o našem gozdnem bogastvu in .siromaštvu, kot ga Slovenci 
ta:ko temelj1tega še ni.kdar nismo imeli. Ta elaborat je zajel vse ·državne in ne
·dr·Žavne g.o121dove, a kot o:snov-ne enote so upoštevana go.zdnog.os.podar-ska obmo·čja ,. 
katerih meje se od tedaj ni~o· več menj:aJe. TaJkih obmo.čij je v LR Sloveniji l7 
rin oibsegajo zaokrožene ekonomskoteritorialne enote~, meje med nj~mi pa SO< 

po pravi1lu .ra.zvodnice večjih rečnih si'Stemov. 

Takoj po .dovršeni in•ventarizaciji .se je leta 1948 začelo z definirtivnirn ure
janjem 1g·o·zdov. V delo ·so vzeta tri ohmo:čja: Triglavsko, Ribniško in Kočevsko v 
skupni površini ok. 1,P.OOO ha g.o,zdov. Taksacijske elemente ISO ugotavljali v glav
nem s pomočjo primerjalnih 'kr·ogov, ki 'SO jih polagali po na,prej doJočenem na
črtu, ta1l<Jo 'da so .zajeli ·okrog 4% skUjpne .površine. Mlajši in ·slabo zaraščen i.. 
sastoji so se še n~prej .le 01kularno ocenjevali. Do konca oktobra so tahs·acijske 
-terenske sekcij.e v g;lavnem dovršile 'Svoj pr.ogram, 'to·da ko hi morale začeti z 
·obdelavo na terenu z.braneg.a maieriala, :s-o bili v.si taksa.torji ,odpoklicani na 'drugq 
.dolžnost, .postali :SO instruktorji 1pri odkO-Jzovanju .drevja, ke·r j.e .slabo izobraženi 
nižj-i .strokovni kader ·delal velike na"pake. V letu 1949 je bila večina ta,kisatorjev 
d·o.deljena oblastnim .ljuds.kim .o;dbor.om ter so se nekateri definitivno ločili od 
taksacije. Na .novo se je .za-čelo z ·delom v Ko.ro~kem goz;dnogO'spodaJ"Skem obmo.čju 
in na Krasu, .to:da na terenu je ·delal-o le lllekaj !Srtrokovnj.a.kov. Leta 1950 je postalo 
.že v.sa·komur jatSno, da je rvsa 'služba u-rejanJa go1zdov .zapadla v t~ko krtzo. Sploh 
so bila leta o.d 1948 do 1951 obdo;bje •težk~a , taoda neu~pešnega dela. Vse :sile so 
bile tedaj :SJk-oncent·rirane na ek·sploatacijo .gozdov, strokovni kader je bil malo
številen in šibak Strokovnjake so premeščali z enega posla na -drugega, kaot je 
zahteval trenutek. P·otem ko .so sekcije ugotovile IS'toanj e go.zdorv :Za dolo1Čeni ·datum, 
so f.r.onli:ne hrigad.e ~ekale gozdove, toda pri .te.m evidenca izko.riščenih lesnih mas 
ni bila .zado·srtno organizirana. Razen tega tudi ni hil·o ljudi, ki bi ohdelali teren
ske podatke. Posamezniki so se mučili, ·da bi Lz .zbranega, to.da deloma že zasta
relega materia.la :sestavili uporabne uroditvene elaborate, ·toda to jim je le deloma 
uspdo. 

Leta 1951 je bi'l'a -izvršena druga splošna inventari.zacija vseh go.zdo.v; njen 
namen je :bil omogočiti bilanco gozdnega in lesnega go.spodar.stva v letih 
194 7-1951. To nalo.g.o je inventaruzacija izvrši·la, pokazala je v:so kritičnost po1o
žaja, ki je na·st(\11 za·radi preveč intenzivnega ·iLJkoriščaonja g·oz·dov. Ta inventari
zacija pa je tudi po,kazala, da ]e že skrajni ·Čas pristopiti k soJidnemu .delu ureja
nja g.ozdcw. Da bi se u~Stvarili čim ugodne;jši pogoji za definitivno ureditev gozdov, 
je bila izvršena decent-ralizacija urejovalne s~užbe. Do tedaj je bila ta služba 
organizirana v republiški upravi .za urejanje ,gozdov, leta 1951 pa so to upravo 
likvidirali in osnovah sekcije za urejanje go.z.do•v pri gozdnih gospo-darstvih, skupno 
8 IS ek ci j. 
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Leta 1952 smo začeli z urejevalnimi deli po.d novimi, bistveno ugodnejšimi 
pog·oji. SečnJe v gozdovih so se zručale zman:jševati 1 organiza·cija go.zdar.ske s1lužbe 
:za državne gozdiove v okviru gozdnih gospodarstev je naglo. na:predo·vala, ta.ksa
cija se je pr·~bližaila terenu, hitro ·Si je priborila znaten ugled i:n s tem tudi 
občutno pod.p.oro vseh ·strokovnih in oblastnih organov. Meto:de ugotavljanja lesne 
,zaloge in .oiS,ta~Eh elementov so s·e s·koikoma zboljševale. -Okularne ce!li:tve so bile 
reducirane na 'Skrajni minimum. Tudi metoda p·rimerjalnih krogov je v glavnem 

'opuščena ion v največji meri se uporablja polna klupacija. Prirastek ·smo začeli 
ug.o·tavljati iS pomočjo poskusnih ·vrtanj. čeravno še ne v zadostnem obsegu. Teren
ski po.da·tki ne ostajaj.o neizkoriščeni, temveč .se vključuj-ejo v ureditvene elabo
rate, ki se sestavljaj-o na temelju navodil, pri ~katerih so uporaBljena izkustva iz 
pred vo jn ih in povojnih let. -

Do konca leta 1954 JSO 1bili izdelani ali .so bili v ~zdela vi ureditveni elabo
-rati za .ok. 17 5.000 ha g.o.zdov, O·d tega 150.000 ha državnih in 25.000 ha :kmečkih. 
Mi-slim) ·d·a sodi med najvažnejše uspehe povojne tahlacije to, da smo reši·li teh
"11iČno in ·organizacij5ko problematika. ur{'1janja kmečkih goz·dov, katerih je v LRS 
~nekaj manj kot 2/a. 

Do 1. junija 1955 je bilo predloženo Upravi z;a gozdarsty;o LRS .na o~doibri·tev 

9 ela:boratov za dr~avne go·zdove v površini 35.773 ha 
2 elaborata za kmečke gozdove v površini 4.940 ha 

Skupaj 40.713 ha 

Ela.borati za o1krog 130.000 ha go.zdov so .še v izdelavi, ,znaten dd je .skoraj 
le popolnoma do,vršen. 

PDtemtakem smo v treh Jeti.h presegli obseg urejenih .gozdov pred v.ojno. 
Zajeli 1smo skoraj vse ghvne go,zdne komplekse SLP, glede nedržavnih smo pa 
.šele na začetku. 

Po letnih bilancah je za urejanje gozdov •v letih 1952-1954 porahljeno 
·okr·oglo 138 mitijono,v dinarjev, ali okrog 800 din na 1 ha. Pripomniti je :treba, 
da ta p-ovprečja niso popolnoma pravilni inditkatorji, .ker so v teh številk.ah .zajeta 
tudi plačila za akumulacije in arnontiza.cijo, terenska in upravna režija ter do-

.. biček; ti Zlneski se pD posameznih delovnih enotah zelo razlikujejo. 

IV. Po čem se seda111ja taksacija v Sloveniji razlikuje· od prejšnjih? 

l. Sprememba pra ,vne osnove in družbene vloge 

Po sedanjih predpi·sih in načelih obvemos.t urejanja go1zdov ni omejena le na 
po-samezne po·sestne katego·rije, kot je hib pred vo:jno, •temveč je ·splošna. Z ·enako 
poz·orn.ostj.o in natančnostjo \Se urejajo goz-dovi SLP kakor tudi zadružni ali kmečki 
_gnzd.ovi. 

Osnovna im hkra·ti tudi edina enota .za urejanje gozdov je biJa pred v.ojno 
indi·vi,dua1na .go:zdna po.sest, juridične ali fizične o-sebe. 'IIudi <landaile.s je taka 
po·sest ·izhodišče za vsa ureditvena dela. Pri kmečkih goz·d.ovih gremo še bolj v 
podrobnosti in obravnavamo posamezno parcelo kot enoto. Vendar z izdelavo 
ureditvenega elaborata za posamezno po.sestvo po dana·šnjih na,če.lih ureditveno 
delo še ni končano. Ko bo-elo sestavljeni vsi podro.bni elaborati za gozdove .dolo
čenega go~dnogo:sp.odarskega o.bmo·Č.ja, se ho za·čelo s sestavo ela1borata višje 
stopnje-. Ta bo. po.vzel osnovne podatke iz podrobnih elaboratov, jih primerja~! 
_na isti ravni in jih podrobno analiziral s taksacijskih, .gozdnogoji·tvenih in go-
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spo-darskih vidikov, s stališča ši~··o~e in ind~strij.s'ke potro_šnje itd., ter bo i-z teh 
ugotovi·tev izvajal .k;ončne .zaklJucke. Do1ocen bo s.kupm etat vseh goz,dov za. 
območje, siln.l!pne kvote za go,jitvena -dela ter za izgradnjo ura.vnovešenega ·sistema 
go.zdnoproometne mreže. V zvezi s tem bo.do izvedene potrebne rektifikacije in 
korekture v posameznih osnovnih uredi.tvenih elaboratih. 

Najvišja .stopnja ureditvenega elaborata bo načr1 ra~voja go.vdnega in .lesnega 
rgo.spo,darstva republike za .določ.eno razdobje. Tak elabo.ra:t potemtakem ne -bo le 
s.pioma direktiva za usmerjanje goz.darstva, temveč bo- to hkrati tudi povzetek iz. 
številnih, do vseh podro.bnosti -i.z:ddanih elaboratov. 

I.z rtega se vidi, rda ima urejanje g·oZidov naJ.ogo usmerja,ti g·ns.po·darstvo v vsa
kem posameznem gozdnem predelu, h:krati pa je najvažnejši fns'irument ,družhene 
gozcLnog<Ysrpodars-ke poli•tike. 

2. Ra z 1 i k e v -t eh n i k i u r ej an j a g o z d o v 

PriVa .zahteva, ki j'o JPO:Stav.ljamo .glede tehnike dela , je ta, da n alj bo
čim bo .1 j pr ep ro s ta. Preprostost tukaj ne p·omeni, da se odrekamo -natanč
nosti in sodobni 'Strokorvni višini, temveč je načelo dela, -ki naj omogo.či izvedbo
ureditvenih dd v naj.ši.ršem ·obsegu in s kadri, s katerimi lahko računamo. Ne
:zahtevamo in ne računamo z nikakimi izrednimi indivi·dualn.imi sposobnostmi 
ta.klsa~torjev, tehni;kov in delavcev, temve:č jemljemo ljudi takšne, k-o·t s-o. Eno
težko zahte·vo :pa moTamo postaviti brezkompromisno, to je vest.no·st in zaneglji
vost pri delu. Pri preprostih delovnih metodah je rv1prašamde -deJ.o.vne morale važ
nejše o-d znanja. Zaradi tega ne upor<llhljamo meto·d primerjalnih prog in drugih 
primerjalnih površin, ne bavimo ;se z redukcijo 1površin na s'kupno boniteto, računa 
etata v enodohnih g-ozdovih ne kompliciramo z izraounavanjem površine .pomlad
nega razreda i-td. v~e ,fi.sto, kar ne mor-e ·bistveno vplivati na na.tančnost dela ali 
pa izvira iz zaJStarelih koucepcij, zavračamo. 

Na drugi !Strani skušamo v ·naš ,sistem dela v.ključi 1ti vse napredne načine dela ~ 
ki so se že v praksi o·bnesli. Namesto ·da za vsako goj,it<veno obliko us·tvarimo· 
po~sebne go:&po.darske enote, deli-mo enoto na ·obratovalne razrede, kakor je bilo
vpeljano pri ta:ksaciji državnih go,zd·ov v .Sloveniji. Ka ta način lahko zajamemo
v en elaborat viSe go.zdove do.lo:Čenega teritorija: iS•estavljamo en teks,tni del, eno
karto s tekočimi ·o,znakami, en izkaz površin. 

Za prebiralne gozdove smo 5prejeli načela kontr,o1ne metode, toda pri tem 
smo koristno uporabljali izkustva ~postoj·nske in Pogačnikove metode. Ker ;S O se
te mdode na naših tleh izvajale več kot 40 let, ne more biti dvoma (} tem, ali so· 
praktično i:zvedljive a.Ji ne. Pri' tem smo jih izpo,polnil1 na t-emelju švica,r,skih izku
stev. To velja zlasti za tako imenovane >}-kontrole v stoje-čem«, da namreč prira
stek izračunamo 1kot ,diferenc-o ~dveh lesnih zalog v ~stoječem stanju. Ena od 
glavnih na-log urejanja gozdov je, ,da .dobimo ·Čimbo.lj natan·Čen pregJe.d o prirastni 
.zmogl;jiv,osti naših gozdo·v. Dandanes ustvarjamo tefnelje, da bo čez de-set let 
mogo·Če z veliko večj,o natančnostj-o izra~čuna:ti prirastek po načelih kontrolne me
tode. Toda razuHaJti te metode bodo znani v gla:v.nem šele čez 10 let. Naše gospo
darstvo pa ne more bi;ti tak,o dolgo v .negotovosti .glede :prira-stka. Zaradi tega. 
uvajamo novo meto.do ·ugotavljanja priraAStka s pomočjo v~danja. S prvimi poizkusi 
smo začeli že 1948. Ieta; sedaj že mnoge sekcitje s pomo.čjo vTtanja tligobvljajo· 
tekoči prirastek: vendar ·še ne v za.do~S~tni meri. 

Da bi zajeli kmečke g.ozdove, !Smo :prvotno s,kušali uporabljati iste načine 
taksiranja, kot so biH že davno vpeljani za urejanje velikih g·ozdnih kompleksov~ 
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široke predele ,kmečkih goZid:ov smo· najprej razdelili. na o.ddel.ke, v katerih je bila 
zajeta g-o,z.dna posest številnih go,zdnih po.ses'inikov. Taksadj:ske elemente smo 
do·bili za vso to .Siku.ph·O·&t, nismo .pa vedeli, 1ko1liko od tega odpa"de na posamezne 

1po.s.e~.tnike. Take podaJtke ·smo lahko uporabili za planiranje; operativna go~Zdarska 
~SJlužba, ki iz.daja sečna ~dovoljenja in kontrolira njihovo izvedho, pa od ta.Jce ure
,ditve ni imela .praktitčne .ko1:isti. še manj .koristi so· irndi gocZdni pnsestniki. Sedaj 
ravnamo obratno: najprej ugotavljamo tak.sacijske elemente po parcelah in g,ozd
nih posestnikih, potem 1e parcele združujemo v velike o~ddelke in višje enote. Na 
ta .način ima poda.Jtke ,o s.tam.ju goZJdov vsak .posamezni .posestnik kakor tudi nad
zorna oblast, hkrati .pa s 'kumuliranjem teh ;poda{kov ustvarimo zadostno pre
glednost, ki je po·trebna .pri planiranju. 

T e h n i č n o ,z a 'o :S t a 1 i .s m .o ·Š e :v e d n o glede karti ranja in glede me
hanizacije .ohrl!JČunavanja terenskih !pOdatkov, zlasti v ne.držav.neJ11 sekto·rju. Ne
državnih go;z.dov ne bomo mogli k.ar.tograf:stko zajeti, ~dokler nam ne bo omogočeno,. 
da v ve.čji meri upoTahl~amo aero.f.otogrametrijo. Prav .tako ne homo mogli obvla
dati ohra,čunavl!Jnja ~terens·roih .pod.a.tlwv, k·o :se ~bo urejanje kmečkih g-o~dov v toliko 
ra·:tširilo, kot to zahtevajo gos:podarski interesi in tudi gozdni posestniki sami. 
Nujno je potrebno, da ustva-rimo pogoje, -da bi mog.1i za obračunavanje uporabiti 
moderne elektronske !Shoje, s katerimi ra·zp-o.Iaga Zavod za .sta.tistiko in evi·denco. 

Dokler smo se bo-rili s tehnično problemati•ko, ni,s.rno mogli po·svetiti dovolj 
pozorno~S1:i problemu povečanja 1sto·ri-lnosti. V bodoče bo ena izme·d najvažnejših 
na·log v tem, da p·ri enaJki natančnos:ti delo opravimo v čimkraj,šem .ča:su in s čim
manjšimi stroški. 

Sklep in pragnoza za bodočnost 

V prvem desetletju Nove Jugoslavije je služba urejanja ,go,zdo;v izvršila dve 
spl,ošni inventarizaciji gozdov in s tem v zvezi dve bilanci gozdnega in lesnega 
gospo.darstva LRS. Urejen je večji del ·st.r.njenih. kompleksov go>zdov SLP, za ure
ditev kmečkih .go,ZJdov pa so postavljeni čvt·,sti temelji. V prcie'klih 3 letih. srno 
uredili približno 1/5 vseh g.o,z.dov, vendar ·Se iz tega ne sme :Sklepati, .da bo uredi
tev vseh goz·dov v Sloveniji trajala 15 lot. Imamo zadosti razlogov za upanje, ·da 
bo ~delo mnogo· .prej k·ončano·. Goz·da.rska .srednja Š·ola jn .go.zd.a·rska fakulteta uspo
sablja-ta v~Sako leto številne mlade :S·tro-kovnjake, ki bodo svojo- pra·k•so začeli v 
sekcijah ,za urejanje goz·dov. Mnog-i izmed ·njih bodo v po:Znejšib .letih o.pravili 
revizijo .prv·ih elabora·t.ov ko·t oskrbniki gozd,ov - po švi·carskem vzoru - ali kot 
specializira·ni taksa·to-r ji. Kontinuiteta uredi tv enih del bo naj bolje a;a j amčena s 
tem, .da nrustopajorča naj.rnJajša generacija go.zdarjev v čimvečji meri so·deluje pri 
prvi ureditvi v..seh 1goz·dov v Slo·veniji. 

Kmalu bo tudi nap:o.čil ·Čas, ko se bo treba .lotiti sestave elaboratov vi~e stop
nje za posamezna goz·dn-ogospo·dar·ska ·D>bmočja in končno za vso LRS. To delo 
bo zahteval.o ne le 1:emdji,to ožje strok,ovno z·nanje, temveč tudi široko ekonomsko 
in ,politično razogledano:st . .Pri teh delih bo,do morali sodelovati rtudi strokovnjaki 
in predsrtavniki v.seh Hstih g-os,podarskih panog in usta.nov, ki so kakor koli zainte
resirane na go•zdo·vih. Končno odločitev in o-dobritev takih ureditve.ni'h elaboratov 
najvišje srt·opnj.e ~si bo po vs.ej verjetnosti pridržal zase na;jvišji .pre.dstavnik narodne 

,obla~ti -Ljudska ISku·pščina. 
Mislim, da -lahko trdimo, da smo v 1pwem deseti.etj:u po .os.v.oboditvi postavili 

soli.dne .temelje za nada1jnj1 napredek ureditve našega go.zdnega .go&podarstva. 
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GOJENJE GOZDOV V PRVEM POVOJNEM DESETLETJU 
Ing. Vladislav Beltram (Ljubljana) 

Pogozdovanje 

Ogmmne poseke, posebno vzdolž cest in železniških pro•g iz časa okupacije 
.ter vdi:ki1 golosclci po .osvobo.ditvi s.o zahtevali obnoviJtvena. del.a, -t. j. -pog"~ozdovanja, 
kakr:šnih dos-lej še ni1sano po·znaH v zgodovini "llo-vens.kega g-ozda.rstva. Temu .so· se 
pTidružile še starejše poseke iz rpredv.ojnega .časa, ki jih je ·bivša banska up-rava 
leta 1937 imela v evidenci ok. 6000 ha, ter po ·O.SV·O'boditvi ~rimorski ·kras. 

S ,po:goz,d.ov.alnimi .deli smo za·čeli kmalu po osvobod.Utvi in .se je d-elo iz leta 
v leto ;po obsegu st•opnjevalo, prav tako .pa tudi iz·boljševalo v 1kvaliteti in 'uspehu. 
Leta 1937 je bilo v nekdanji dravSiki hanovini 169 gozdnih drevesnic s .sk~pno po
vršino 3Q ha ter so proizvaja-le letno po 7,5 milijo-nov sadik. Za ta.kJ:atne razmere 
je to zadostoval·o za povprečno letno po-gozdovanje o1krog l 000 ha. Med vojno s.o 
bile dreve.snice delno za~uŠ·Čene in je bilo .po vojni sprva hud.o po.manjkanje sadik 
za izvršitev planov pogozdovanja, ki so se večali 1z leta v leto·. število drevesnic 
je ·raslo, ta!<Jo ·da jih je bil·o leta 1954 24 7 z 7·8 ha .pcwr.šine in z letno pr.oizvo.dnjo 
14' milijonov sad.ik. Sprva se ni veliko gledalo na kvaliteto in provenienco semena 
nirti na •kakovost sadik, ki :so ji·h -.odgajali v ·pregosti setvi in so bile zat,o slabše 
upoTahne, ka-r je s.eve.da vplivalo tudi na ·uspeh pogozdovanja. Sčasoma pa .so se ra·z
mere uredile in 'kvaliteta sadik se j·e izboljšala. Večina drevesnic je uvedla -origi~ 
nalno upora,bo ogljenega prahu za des·infekcij.o zemlje, ki zelo ugodno vpliva na 
zdravje in holjše us-pevanje .saditk, 1začeli so redkeje sejati in zemljo re·dno gnl()jiti. 
V zadnjih letih so izredno :pospe-šili kalitev semena macesna. in zelenega bora s 
·predhodnim nama&anjem v vodi p.red setvijo. čedalje bolj ·upo·rahlj.amo ma.jhne 
krajevne .drevesnice, celo v .samem g·oz·du, ·ker ne potrebujej·o zalivanja in komaj 
nekaj pletve, zagotavljajo pa boljši uspeh p·ri po•gozdovanju. 

Razumljivo je, da velike pogozdovalne akd}e v prvih poyojnih letih niso .bile 
raryno uspešne. Uporaba drevesnih v1st na neustreznih ra.sti~čih, slabotne sadike, 
dolgotrajni prevozi., neprimerna tehnika in čas saditve ter pomanjkanje strokov
nega o·sebja ·in vešče delovne sile, zapleveljenje in zanemarjenje nasadov so po
gos.t.o ,povzr-očal~ popoln neus,peh. Zato tudi ne moremo in ne smemo. v:seh izkaza
nih .po.g.ozd.enih 'P-ovršin upoštevati k-ot uspele in rpogozdene. :Enega najhujših pri
merov takih neuspehov je kritično analiz·ira;l ing. Franc Cafnik v svojem por:očiiu: 
,,P,ogozdovanje g.olo.sekov ·v Cigonci«. 

Ker so neus;pehi poučni za ·bodoče ustrezne u:krepe, navajam 1uatko vsebino 
omenjene ·raz.členi:tve: Uspeh pog·o$dovanja .s1ko·zi za.d.njih osem let v oddelku 43, 
na .površini 24 ha·, je .. bil ·ko1maj na 6 ha {reducirane površine) ali 25%. Celotna 
izguba ·zarad·i dosedanjih neuspehov .(stroški sadik in .dela ter izguba letnega les~ 
nega ,pr:irastka 3 m3 fha) je znaša1la ua 1 ha 156.250 dinarjev ali za celotno povr~i.no 
24 ha nič manj ko 3, 7 50.000 dinarjev. Na Cigonci ,pa je takih posek še 63 ha, .kjer 
se :pil'av tllJko že 8 le.t ·k·opičijo izgube na prir,a.st..l<Ju in z~pravlja denar za kultume 
st•roške, ka.r ceni avt·o.r na 8 milijonov ·dinarjev letno. Ta 1zgtuba pomeni 7 5% celo·t
nega .plačilnega sklllJda gozdnega obrata Slovens-ka Bishica .s 120 zaposlenimi pri 
7000 m3 letnega sečnega eta:ta. Izredno neJUgodne ra.stiščne 1razmere na velikih 
posekah (zamo~čvirjenje, za.plevdjenje in redne, močne p-ozne slane) .povzpo.čajo 
posebne težave pr.i ~ob-novi go·zda, ki jim nezaJdo-.stno usposobljeno strekovno -osebj·e 
ni ,do·raslo in jih brez prave pomo·Či tudi ne mo-re premagati. 

P~odobne razmere in podo,bni, dasi nekoliko manjši ne.uspehi so bili tudi na 
velikih povojnih posekah v Dobr.ovi .pri Brežicah. Iz tega sledi, da je bilo delo na 
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terenu povečini brez neposredne pomoči veščih ·stroko·vnj-akov, ·ki bi bili do.rasli 
težki na.l.o,gi. Sama pomožna .strokovna literatura v takih primerih ne zad.ostuje 
brez nepos·re.dne .pomo.či na samih objektih. 

Veliki pogozdovalni plani, ki so jih njihovi •izvajalci večkrat -skušali na vsa·k 
...... način ne le ,doseči 1temveč tudi znrutno preseči o(po,g,ozdovanje za vsako ceno), tudi 

niso najbolje vplivali na uspehe. Raz-en tega je p-reveli,ka vnema po.gotZdovalcev 
privedla do tega, da se je ponekod izvajalo .pogozdovanje .p,reširok.o, t. j. tudi tam, 
kjer ni bi.}o ravno neobhodno potrebno (stare j.a:se i. dr.). 

Še pred nekaj leti so številne koze uničevale vegetacijo po bregovih Pologa pri izviru 
Tolminkc (Foto: inž. Vl. Beltram) 

Pomembno je bilo množi·Čno so,ddovanje ljudstva pri pogozd.ov.alnih deli~, ki 
je kta 1950 do~eg.Jo svoj višek. Iz raz.predelnice se vi,di a:bseg teh akcij. M~t-erialni 
uspehi sice·r- ok.Jjub v.loženemu •trudu v veliko :kolinno opravljenega dela- zaradi 
stro:kovne nepoučenosti niso mo.gli biti veliki, vet)dar !Se je ljudstv·o ;p-ri tem svojem 
sodelovanju zavedlo, koliko prizadevanja je potrebno za ohnovo ·go.zdov in kaj 
nacrn gozdovi .pomenij.o. 

NaJVzlic vsem :težavan1 in razumijivim .slabšim uspehom pa je nal.oga ohnove 
gozda na velikih posekah v ,glavnom končana. lZlkušnJe nedavne preteklosti 1pa naj 
nam v bod·oče pomagajo premagovati ovire ru;:pešneje in za go·spodarstyo ceneje. 

Naš kr a ·S pomeni sv-ojevrsten g.o,Scpodarski :pa ·tudi g·ozdarski p.roblem. Po
datki o i..zvr,šenih po.gozdovalnih delih ,kažejo, da .se je pog,oz-di.lo razme-roma veliko 
ve·Č kot v ena,kem razdobju za ·Časa Avs.tro-Ogrske in predvoj-ne l ·talije. V času· 
1850-1915 je bilo .na novo pogo:zdenih o'krog 10.000 ha, v ohd'Obju !919-1945 
samo okro.g 850 ha, Gd 1945 ·do 1954 pa ·o:k. 4000 ha. Medtem ko s-o bili uspehi po
gozdovanja prva povojna leta pov:prečno 01krog 30%, s:o se zaradi veHkega števila 
( 44) novo oOSnovanih krajevnih drevesnic in boJj.šega dela zadnja leta d-vignili 
povprečno na 70-80%. 
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Velika .ovira g.o·zclarstvu in tud i .pogozdovanju so bile koze, ka{erih je bilo 
samo na Tolminskem še ob kon cu vojne nad 5000. Bil je celo primer, da je kmeto
valec ·poleg 9 glav .živine redil še 40 koz. Okraj.na }j,udsrka odbora v Tolminu in 
Sdani .sta l.eta 1 95·2 oziroma 1953 izdala odlok o omejitvi števila koz, s pomočjo 
ka•terega se je število koz zmanjšalo na znosna mero. Razen na Tolminskem ·lwza 
drugod na krasu ni bila več posebno pereč p rohlem. 

Pregled sodelovanja množičnih organizacij pri gozdnogojitvenih delih leta 1950 

1 Izvršene 

Izvršen o de 1 o 
število 1 nove 

Organiza.cija udele- posajena posejano s popo!- čišče-

žen cev i, dnin sadik semena pog o- nitve o ja zdltve 
1 1.000 kg ha ha ha 
1 1 
1 

Šolska mladina, 1 

dijaki, učitelrji . 41.074* 20.363 688 1.745 347 188' 52 
Kmetovalci 8.460 11.228 384 2.756 74 47 534 
OF, AFŽ, LMS, ZB ! 

! sindikati ·. 7.956 7.058 458 1.467 67 71 i 220 
JLA, LM 3.189' 1.719 178 606 31 38 -
Razni . 2.168 1.789 158 20 19 25 156 
Lovci, g.1siki 831 718 

1 

54 207 23 5 13 
Gozdni. delavci, gozd. 
šole, logar-ji, strok. 
os~bje 412 344 30 45 5 7 14 

JDŽ 188 gg 8 - 1 1 -
ZadružnU~i 70 50 15 - 1 1 -
Partijska šola, 

1 

predvoj. vzgoja 70 38 4 - 1 - -

---

1 1 1 1 

,, 

1 

1 
Skupno 64.418 43.406 1.977 6.846 569 383 1 989 

1 

* Tudi že pred vojno so se šole vsako leto udeleževale ,; dečjih dni pogozdovanja". Tako je 
na pr. leta 1937 sodelovalo '26.000 šolskih otrok ln zasadila 364.000 sadik na površin i 
93 ha . (Iz "Letnega poročila o gozdarstvu in lovu za 1937" bivše banske uprave dravske 
banovine, odseka za gozdarstvo.) 

žal je tudi na krasu 1primanjtkcwaJ.o p1rimernega stro,kovnega kadra, ter se to 
stanje še ,do kouca :desetletnega ·ohdobja ni zboljšalo. Zato j e razum ljiv·o, da je 
bilo V:S'e go·zdarslko delo na .kr,asu omejeno s·koro iz,ključno le na ~čisto obnovo 1n 
meli-oracij·o g·o.z·do,v. Ta dela so v glavnem orpravljale sekcije za p:ogozd·ovanje in 
meli·o,racij.o k·rasa v Novi Go.rici, Sežani in Ilirski Bistrici, usta·nov1jene leta 1948 
v Bovcu pa leta 1950. Sekcije so bile podrejene do leta 1951 nep·osredno· upravi 
za :pogo.z,dovanje iJn meliora.cij·o kra1sa pri ministrstvu, z let-om 1952 pa s·o bile pr e
puščene okaaj:n~.m .ljudskim ordbor·O·m, ki so leta 1954 ukinili sekcijro v Sežani, 
sekcijri v B-ovcu in Novi Gorici pa ·dordelili gozdniana gospodarstvioma Nova Go.r ica 
in Mos·t na Soči. če up:aš.tev.amo, da je .~d leta 1947 d.o 194.8 delovarla uprava 
za pogozdovanj·e -kratsa v Vipa>vi, t. j. 1p.red ustanovitvij·0 sekcij l vidimo, da j e bilo 
preveč rpotresov v organizaciji , ki prav .gotovo niso Utg"odn-i za uspešnro delo. Vse 
šti!1i sekcije so imele ·pravico ·do ·obstoja in jih ho potrehrl{) obnoviti v njihovi 
,prv.ortni oblitki, obenem pa ;okrepiti z za.dostnim srl:·rokovnim osebjem. 
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Ljudstvo Je v množičnih akcijah sodelovalo pri obnovi gozdov. ~ogozdovanje krasa oh 
tržaški progi pri Hrpelju~Kozini spomladi 1949 

Sp.oml~di 1953 .se je vršil prvi posvet slovenskih gozdarjev na Krasu v Sežani, 
o1b s<Odelovanju gozdarjev i:z .sosednje Hrvt-a~rke. V posebni izdaji Gozda.rskega vest
n~ka »Obnova goz,da na slovenskem :krasu« ·s{) bili objavljeni Tezultali tega posve
tovanja ·ter .naznačene smernice za bodo.če delo g.ozdarja na krasu, ki naj se bolj 
usmerja v s:plo.šno gospodarsk,o rneliorativno- uveljavljanje {zasajanje golih pašni
ko'V z listnaiim drevj·em kot za'ŠČito ·pred burja in pripeko, ~novanje ožjih proti
vetrnih pa,sov in zidov ipiraroi,dalnih cipres med oljčnimi nasadi, kot so že ~a·Čeli. 
delati v koprskem ok,raju itdl.). 

Izboljšanje (melioracija) gozdov 

Za -preusmeritev v sod-obno 'razumevanje genetike v gojenju gozdov i,n pomena 
pri1·o·dnih :g-ozdnih .združb imajo pr-ilza-devanja in številne publ·ikacije .dr. M. Wr.a·bra 
največje zasluge. Pos·ebno dobro so ·bili obddani v tem ozi·ru Prekmurje, Pohorje 
·in slovenski kras. Spoznanje, ,da je le na solidnih temeljih mogo·Če v doglednem ~ 
času po'Praviti naše ~go.zdo-ve, je sčas-oma pro-drlo v -široke go:zdars'ke kr-oge. Poreklu 
in ,kva:liteti gozdnega semenja s~ je začela posvečati večja po,zornos-t in vedno bolj 
\Se uvelj-avlja !pravilno stališče, naj se seme z.a 1.a-stne po,trebe po možnosti nabira 
v do,mač·em -okolišu in v kvalitetnih ses:tojih. 

Tudi »Pr~mena umetnih nižin&kih smrek·ovih sestoj-ev« - S'kupno delo Miklav
.žiča, WJ·albra i-n Kodričeve - je na.kazaLo :po·.t za o-zdravljenje naših :bolnih smre
tk.ovih gozd-ov. Podana je analiza se<:l.anjega stanja in .pokazana pot k i'Zbolj.~anju. 

Prem eni ·Čistih i.glastih s esto jev ~Se je uspe&n.o pristopilo že pred nekaj leti na 
Krasu, 'Posebno otk•r-og Ili:rske Bistrice, .s !_Po,dsetvij,o starih bo•.f10vih nasa·dov z jelko 
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in bukv,ijo. U~&pešnih podsetev je okrog 1400 ha. V ostali Sloveniji pa se u-s;peš~o 
uvaja .podsetev 1bukve v .smreltove sestoje in ,po.dsetev j,el'ke. v či.srte buk-<wc s esto JC. 
Delo se izvaja že nekaj let in je ~bilo n. ·pr. samo leta 1954 podsejano ok 4500 ha 
gozdov. 

Tež:ka ovira za meHoracij·o de-gradiranih g-ozdov je S\teljarjenje, .ki bremeni 
okrog 260.000 .ha .površine, v pn,i -vrsti v Prekmurju. Z napredkom kmetijstva bo 
mo.goče p-r.oizvesrti potrebno k·oličinro krme. da se ho .lahko vsa s.lama sprostila za 
\Steljo, rsteljarjemje pa bo kot nepotrebno, brez kakršnih ikoli .žr-tev, odpadlo(). (Ing. 
D . Mlinšek »Gozd ·kot .splo·šni ekonomsiki pro·blem Prekmurj.a« Nova .pr·oizvo.dnja 
3/1955). Sk.oro edini ukrep, ·kri so ga gozdarji upo-rabljali proti steljarjenjru, je bilo 
uvajanje kolobarjenja pri izk·oTiŠ·Čanju ozir.oma .g·ra:bljenju listja. 

Gojenje top0lov 

že pred vojno so• v .drevesnicah v Murs.ki Sorbo.ti., Ptuju in Mariboru .gojili 
topo1ove sad'iike, vendar p·omeni šele leto }953 v tem oziru prdomnic.o. Mednarodni 
kongres tega leta v B.aden-Ba,denu je t-udi .pri nas sprožil veliko· zanimanje za Koje
nje topolov. Jeseni 1953 in spomla,di 1954 je Društvo inženirjev in tehni-kov g.ozdar
stva in .lesne indus-t•rije Slovenije .p.ri-redil·o .dve uspešni ekskur.z·iji gozda.rjev v 
Po:dravje ,pr.i Osijeku in v P.odonavje v Bački. 

Konec leta 1954 smo imeli že 36 torpolo:vih drevesnic na :skupni .površini 2 ha. 
Zasa-dirlo pa se je v .tem .letu 172.000 topolovih sadik, od tega :dobra polovica v 
okraju .Murs:ka Sobota. Pr.opagandni .letalk »Gojimo in zasaj.ajmo topole« je vzhudil 
veliko zami.manja tudi pri kmetovalci.h. Vendar je že sam začetek a~kcijre zasajanja 
•to,polov zdo oviralo pomanjkanje :specialista .za pravilno uvajanje nove dejavnosti 
(!kakor ga ima večina naši·h republik) ter so tmdi uspehi vsaj za .polo·vico ·s1aibši. 
Temu rSO vz.ro.k nepravilna tehnika dela ·in neustrezna rastišča. 

Go:z.darski institut je zaČ·el izlocati in lkar.tirati .topolova ras.tiš·Ča v Sloveniji. 

Nega gozdov 

Nega (čišč-enje) nasaJdov se je izvajala še kolikor toliko zadovoljivo p"o tradi
cij-i, ·da je treba 1posajene s-adi1~e varov~ti pred nevarn1m plevelom. Razumljivo je, 
da še ni bilo mogo,če P'OrV.S·Ord čez noč iz:ko.reniniifi .S'tare ~Prakse izsekavanja raznih 
tehnič.no manj v'rednih, zato pa hi,o.loŠiko iz·redno važnirh listavcev v srm,re·kovih 
nasa,dih, da-sira.vno ta misel nezadržno ·osvaja teren. 

Neprimerno ·teže je biJl·o z neg.o prirodrnih mla.dih sestojev . .Za časa vojne in 
prva leta ,po končani voj·ni je ~čiščenje ses.tojev p.o.po,lnoma zasta:1o. Naloga je bil·a 
to-lik.a težja, .ker je bilo zamujeno že veli1m časa in za ta dela ni bilo prave-ga stro
k.o.vne.ga kadra. Leta 1951 "':ta izšli ·brošuri ing. šušteršiča >>Nega bukovja in jelov
ja<< ter .}eta 1953 ing. Lonča,rja ))Negra goz,da«. Ceprav .sta obe ·knj-ižici dobri in 
pre.p.rosto napisani, v praksi nista mogli doseči popolnega uspeha, ker ni hil>o 
potrebne )terenske inst-ruktaže. Razumevanje v ,praksi pa se je pokazalo in uspeh 
je vsaj v :tem, .da so v glavnem prenehali delati po stari šahloni .in izsekavati ves 
lf:anek material. PTiznD.Jti je treba, da je v zadnjem času naraslo razumevanje nege 
gozdov; v mnogi..h ·območjih so ž.e ~ved.li kleščenje košatih starih jdk in bukev 
rpred seč.njo, da bi taJk'O ·obvt~Jrovali mladje. 

Za uvajanje pravilnega (visokega) redčenja je bivše .ministrstvo za gozdarstvo 
Jeta 1950 priredil-o 12 velikih .dv·odnevnih ek&kurz·ij po terenu, ki se jih je u-dele
žilo okoii 5QO gozdarjev in logarjev. Vendar 1so ~bili to le začetki in ker ni bilo 
.pozneje stalnega ~terenskega pouka, :se del-o ni razvirlo v želenem in dosegljivem 
o,bsegu ter so pozneje red-čenja večinoma zanemarja.Ii, ka:r pa j,e rnavadno manj 
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škodiLo, ·kakor .če bi jih izvajali napačno. Od 20 okrajev sta samo ,dva uvedla inten
ziv·nej-ša redčenja. Bi:o,loško p-ravilno red·Čenje pa je najvažnejša ·panoga g-ojitve 
go.z.dov, ker dviga njiho.v količi.nski, Š·e ·bolj :pa vrednostni pri·ras:tek :ter je zaJo 
tudi najholj .dono·sen ukrep in vlo·Ženi trud najhitreje in bogato :povrne. 

Pojavi, ki so zaviuli uspešno gojenje g·ozdov 

Ne gre zanvka:ti velikega rpr ~ zadevanja in tudi ne dela, !ki ga je goz,da.rstvo 
op.ra·vilo v minulem de-setletju, vendar je treba .pregle.dati in oceniti vse o:kolnosti_ 
zaradi ,katerih z us.pehi teg.a ·dela ne moremo biti popolnoma .zaJdovoljni. Čeprav 
to sicer ne more popraviti opravljenega dela, nam ho v koristen pouk za bodoče. 

Topolova drevesnica. Otok ob Veliki Ned.clji pri Ormožu (foto: iož . Vl. Beltram) 

Prva leta, v obdo:bju velikih se;čenj za obnovo v vojni poru·šene domovine, je 
bila gozdarska dejavnost, razumlji·vo, usmerjena predvsem v eks.plo·atacijo goz,clov. 
Težko pomanjkanje teoretično in praktično ·us.poso·hljenega go.zdankega ka.dra 

· (.logarjev, •tehnikov in inženi·rjev) je oviralo uspešno .delo •to1iko ·bolj, ker je bila 
večina strokovnega osebja prezap·osiena z ek&ploatacij.o. 

P.o.g-o.stne, v ·tcn1elje segajoče reorgan1zacije gozdarske službe so vplivale za
viralno, saj so obenem tudi premeščale o-sebj-e, še preden je .prav spo.znalo svoj 
slu-žbeni o•koliš. Od setve :do žetve istega go.zdnega ,gestoja mine po 80 in ve•Č let? 
od enega do naslednjega r·edčenja 3 do 5 let, ~ato je. 5 let stalnega dela v istem 
službenem ·okolišu komaj dovolj .za 1presojo uspehov in neuspehov. To je .z.na·čil
nost gozdarske stro·k·e, kakršne nima nobena .druga gospodarska ,dejavnost in je 
o.s-talo nar.odno go·s:podarstvo ne pozna ter zato te zahteve ne 1nore razumeti. -Goz
darska .st-roka pa se tudi sama ni dovolj potrudila, da .to .sv.oj'o posebno·st v .zadostni 
meri 'Pr.ikaže. 

Do konca leta 1951 so bili zelo pog.o-sti, celo mesečni , strokovni sestanki 
gozdarjev s terena v bivših ministr.stvih ·oziroma glavni upravi za go?Jdarstvo, na-
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Pregled gozdnokulturnih del 1945-1954~' 

Pogozd. io spopolnjevanje** Čiščenje*= ::::: Poraba sadik 1 Poraba semena J 

Izven 1 1 . izven 1 j ' . izven 1 -
1

1 izven 1 1 · . 
1 

Leto krasa na krasu skupaJ krasa na krasu l skupaJ l<rasa na krasu slmpaj 1~k-ra_s_a---'-·-n_a_k_ra_s_u -'--s-ku_p_a_J 1 

J hektarov hektarov hektarov hektarov 

- l 1 l 1 

1945 48 - 48 21 - ' 21 130 -- 130 80 ~ - 80 

1946 1.402 - 1.402 808 - 1 808 5.490 - 5.490 2.675 - 2.675 

194 7 1.586 4 1.590 1.462 j - 1 1.462 4.27 4 16 4.290 4.000 - 4.000 

1948 2.974 537 3.511 2.901 1 523 • 3.424 6.908 2.047 1 8.955 6.850 801 7.651 

1949 2.389 749 3.138 4.97t 430 5.401 8.014 . 1.847 ~· 9.861 22.889 8.081 !, 30.970 

1950 3.169 1.144 4.313 5.860 126 5.986 8.720 1.954 1 10.674 24.424 4.491 l 28.915 

1951 3.059 830 3.889 6.562 271 1 6.833 1 o. 712 1.501 1 12.213 46.346 8.056 ' 54.402 

1952 2. 735 1.265 4.000 10.079 ' 921 ! 11.000 7.308 4.692 1 12.000 41.7 83 16.2.17 58.000 

1953 3.017 1.139 4.156 11.697 677 12.37 4 7.928 5.072 13.000 25.045 19.455 44.500 
1 1954 3.19q 1.025 4.221 15.095 l 704 15.799 
1 

R.589 .5.~~1 14.~-40.000 13.000 1 53.000 

Skupaj 1 23.575 1 6.093 1 30.268 1 59.456 .1 3.652 i 63.108 1 68.073 1 22.540 1 90.613 1 214.092 1 70.101 1284.193 1 

:;: Pogosta menjava osebja v centralni gozdarski ustanovi, preobremenjenost s prepodrobnimi in pogostimi periodičnimi poročili s terena, 
sunkovite in korenite spremembe v centralni in terenskih ustanovah ter organizacijah so zal{rivile, da se je slwro vsa evidenca 
o izvršenih gojitvenih delih izgubila. Tudi Lwod za statistiko in evidenco LRS, čeprav ustanovljen že takoj po osvoboditvi, ni 
imet gozdarja vse do oktobr,1 1953. To so vzroki za pomanjkljivost in le delno zanesljivost podatkov te gozdarsl<e panoge. 

·** Od izkazane površine pogozdovanja in spopolnjevanja odpade na pogozdovanje približno tretjina, dve tretjini pa na spopolnjevanje 
pogozdeoih povr~in. 

:;::;::;: Do leta 1951 so bila v glavnem čiščenja nasadov, leta 1952 pa se je v večji meri zače J o čistiti tudi prirodni mlaj . 

.... 



nLJ.šajoči se na posa,mezna tehnična vp:ra.šanja . .Konec tega leta pa je :sledila nagla 
in korenita redukcija v centralni gozda.rs,ki ustanovi (v zve•Zi .z decentralizacijo) in 
je zavrla ter pretkinilla skoraj vsako oBehno .s.trokovno P"OVeiZaovo med sr.ediščno 
ustanovo ill goz.dn~mi go·s.podrurstvi ter ·okrajnimi upravami .za .go.z,da·rsrtv•o. S tem 
je prenehala tako koristna in potrebna medsebojna povevava in izm.enjav.a izkušenj 
.pri ·delu. Redukcija osebja na 2 ozir·oma 3 stro·kovnjake "4 inšpekto.ratu za, .gozdar
stvo pri Svetu za gospodarstvo LRS ni bila brez .po.sledic. Pogo·stne osebne SJpremembe 
v centralni g·oz.dars.ki ustanovi (rninist·rstvih. Glavni upravi za go.zdar.stv;o, Svetu za 

Tudi po nizkem gričevju ob ·Panonski nižini duglazija odlično uspeva in se obilno pomlaja. 
šardinje ob Veliki Nedelji pri Ormožu (Foto: inž. Vl. Beltram) 

kmetijstvo in gozdarstvo LRS, go.z·darskem inšpektoratu pri Svetu za g.o·s,po.darstvo 
:URS in sedanji Upravi za gozdarstvo LRS) ~so žal zelo za.vir.alno vpliv~ale zlasti na 
,dejavnost gojen ja -gozdov. 

Pomanj.kanje inštruktažne dejavnosti in , pomnči pri .gojen ju gozdo.v .po letu 
1951, ta:ko o..d .sbra,ni gozdarskega inštituta kakor operativnega vodstva ter ·izosta
nek str·ok·ovne kontrole na te·renu nista ,osta:la ·brez škode. 

Ob decentralizaciji v gozdarski panogi se ne bi bilo smelo is.toč~asno prepustiti 
ter·enskih "goQZdarskih organizacij sami·m .sebi, brez močne in neporsredne strokovne 
pomoči. · 

Po .letu 1951 s·o .le Gozd.arski ves-tnik ter str·okovne terenske ekskurzije .sekcij 
DIT lahko prispevale k medsebojnemu sodelovanju. 

U god ue okolnosti za uspešno delo 

Razen omenjenih neg·a.tivnih .so bile tud·i .pozi·tivne okolno·sti, ki jih je pri 
presoji g.ojenja gozdov potrebno upoštevati. Tako moTamo priznati, da so bila 
zagotovlj-ena ~dena.rna sredstva za gojenje gozdov .skoraj vselej v mejah dejanskih 
potreb. Da ni-so bila zmeraj uspešno uporabljena, so bile krive že omenjene 
razmere. 
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Leta 1951 je izšla republiš.ka uredba. o ustanovitvi ·skladov za o·~novo gozdov, 
izpremenjena. leta 1953 in zaanenjana leta 1954 z za·k·onom ·o skladih za obnovo, 
.goji·tev in va:rtStvo gozdov. V skl·a·d pri~pevaj ·o goz.dna g-o·s:po.dars-tva. vrednost les~ 
na pan ju, zasebni gozdni posestniki 80% oziroma 25% 1e ~rednosti {če ;po·s·~ka?1 
les pr·odajo oziroma upo·rabijo za lastne .po·trebe) . .S tem :s•o bila sredstva za goJenJe 
,gozdov še v večji meri za•gntovljena ter se je leta 1954 pristopil·o tudi gradnji 
go,zdnih cest v večjem meritu, kar je za gojenje gozdov največjega rpomena. 

Spomladi 1952 je izk.o.ri.ščanje go.zdov, ki s·o ga ·do tega ča·sa ·•Sikoz·i nekaj let 
o;pravljata lesnoindustrijska po!djetja, prešlo v .po·dročje go;z~dnih g·o-s:pa:darstev. To 
je lllgodno vplivalo na gojenje go·zdorv, saj sta gojenje in iQ;koriš.čanj. e enotna 
g-oz.da:rska dejavno-st in ju v na.prednem gospodarj.enju ni mogoče lo.čiti. 

Republiški za'kon ·O gozdih iz leta 1953 prepoveduje s·ečnj"·o na gob, ki jo samo 
izjemoma lahko dovoli le najvišja goz.darska instanca. Tako je s tem ,predpisom 
·tudi za bodoče· ·onemogočeno pustqšenje goz·dnih tal. 

Imamo t.orej materialne in zak,onite osnove za temeljito izboljšanje na~ih 
gozdov. Današnje vi~Soke cene lesnih solft·imento-v vs·eh .drevesnih vr·st zla.SJti omogo
čajo in ·opravičujej ·o temelji-te gojitvene ukrepe - od čišč:enja ·d·O· r·ed·Čenja. Isti 
razlogi ·narekujejo tudi izgraJdnjo gozdnih cest in 1poti v slabo dostopne :predele. 
Tudi Število str.okovnega kadra vseh kategorij se množi in omogoča interzivnejš~ 
gojenje .gorzdov, kar .se ho lahko v kra~t.kem občuti .. Jo na povečanem dono,su lesa. 
Težave in ovire :prvega ·desetletja druga za .drugo od·ptlidajo. Za U!spešnejše delo v 
novem .desetletj.u 1955-1964 pa .sta najva~žnejša naslednja dva rpogoj.a: .sta bili
z a c i j a g ·O z d a rr s k e .s :1 u ž h e i n ·S t a l n o s t g ·O z .cl a r s k e g a o s e b j a 
t e r n j e g o v o s t r o· k o v n o i z .p ·o p o 1 n j e v a n j e i n p o v e z a v a. 

IZKORiščANJE GOZDOV V DESETLETJU 1945·-1954 

lng. Zdravko Tur k (Ljubljana.) 

V sodobnem ali naprednem go·spodarskem smislu je ·izkoriščamje gozdov gospo
darska ·deja·vnost, ki je kot sestavni del celotnega goz,dnega gospodarst-va vzročno · 
povezana s števi·lnimi razvojnimi elementi .gozda od njegovega obnavljanja do 
sečne zrelosti. že ?:davnaj je izkoriščanje goulov izgubilo .nekdanj·i, pretežno 
ekstraktivni značaj, ker je go.s.podars.ki go.zd nenehni proizvajalec lesa. 

Če izločimo znane ;posredne :koristi gozdov, ki so same po sehi že zaradi 
mnogovr.stne.ga za.ščitne.ga ,jn zboljševalnega vpliva na zemljišča, rastlinstvo in 
vo-de izrednega pomena za vse gospodarstvo, je osnovna gospodarska naloga 
goz·dov, p-roizvajati in dajati les za družbene 1potrebe. Hkrati nudijo gozdovi poleg 
lesa •tudi ·števi•lne :dru:ge proizvode ali koristi, biolo.ške ali mineralne narave, ki jih 
označujemo kot postranski pro·izvod ,goz.da, .za raz·Eko od le.sa j ki pomeni glavni 
pro·izvo:d. lzkoriščanj' e .g-ozdov obravnava torej konkretne ma-terialne dono·se goz
dov in izi>uŠČa i·z svojega <>•brav.navanja posredne koristi, ki ·SO zajamčene že s 
samim 01bstojem in ustreznim razvojem go-z.da. Posebej pa ·ohra·vnava les kot 
glavni 1proizvo.d, :ki je navadno tudi najobsežnejši in najvrednejši , ter •posebej 
,postranstke pPoizvo:de. 

IzkoTiščanje pomeni žetev ali končno bilanco vseh naporov in stroškov gozdar
-stva, .ki zajema mnoge .dejavnosti in dolga časovna obdobja. V .količini in ·kako
vosti izkoriš.čenega lesa ali bolj.e rečeno v iztržku za Jos pri·dejo do izraza vsi 

... urkrepi in vio.ženi stroški g-oji,tve, nege, varstva, urejanja go·zdov -i1d. ter po
srednih ,dejav;nosti v okviru kornpleksnega g·ozdarstva. V 1tem je tudi pomen ~n 
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odgovO>rnost izkoriščanja go·zdov, ki si mora priza.devati , da čimbo1je i.zko,risti in 
ovreqnoti pJ.o·d dolgotrajnih in ·zamotanih prizad·evanj. Kočljiva značilnost gozdar
stva je ravno v tem, ·ker ne rno·re takoj odmeriti uspeha ali neuspeha svojih priza
devanj in stroškov, ampak ·Šele po .dolgih obdobjih ali ob izkoriščanj ·u donos.ov. 
To pa .zahteva ·trdno strokovno po:dkova.nos-t ali zameslj,ivo obvladovanje ,gozdno
go·spodarskih na.čd. 

č e p a n a j b o i .z k o r i š č a n j e g o z d o v r e s g o s p o d a r s k o s m o
t r n o, m o r a , z 1 a s t i p o s v o j e rn o b .s e g u a 1 i 1 e t n i k o 1 i č i ·n i s e č
nj e, .s lo neti na s v oj i h ·O s no· v n 1 h temelj ih : ,p ovr š in i go z ,cl o v, 
l e s n i z a 1 o g i i n p r i r as t [\: u, ki •s o fun k c i j e s tanj a g D z d o v , t e ~
na sme .r nica h go z cl ne .ga g ·O· sp o· .cl a:.r j enja. Razumljivo .je, da i.zko-

PORABA LESA PO 1 PREBIVALCU 

ri·ščanje goz·do.v tudi ne srne pr ezreti gospodarskih potreb po lesu 'n prometne pri
stopnosti gozdov, ki jih mora kot .dober .gospodar do določene meje upoštevati. 
Značilnost posameznega obdobja glede izkoriščanja gozdov je ravno v tem , v 
ko.Jiki meri upošteva vse ali posamezne ·od teh osnov, upo~tevaje tudi objektivne 
in subjektivne vzroke, •kii so narekovaJi odnosne razlike. Razčlenitev vzrokov in 
napak •pa nam ho v pouk za v bodoče. 

Za bo-ljšo presoJo· i.zkorriščanja gozdov .po -osvoboditvi, t. j . v preteklem deset
letju, .se bomo površno ozrli na predvojne razmere in pogoje ~ zkoriščanja goz·dov. 
Za to ohdobje nam manj1kajo zanesljivi s-tatistični po.datki, kakor tud·i elementi, 
n~ .katerih mora sJ.o.net1 obseg eksploa1tacije, !kot 'SO zal.oge in priras-tek lesa, še 
zlasti, ko so bili <Skoraj vsi gozdovi, z izjemo' po letu 1931 razlaščenih gozdov, 
in ves .promet .z lesom v .zasebnih rokah; edino površina go~dov je bolj ali manj 
znana omova. 

A. lzko·riščanje gozdov pr·ed vojno 

Po S~tatistiki iz leta 19.38 jre za bivšo Dravsko bano·vino za skupno povrsmo 
.go.z·dnin zemlji~č 708.000 ha ali za pov.ršino, ·nbrasl-o z gozdo-va 683.000 ha izkazan 
prira•stek 1,686.000 m 3

; od tega iglavcev 1,044.000 m3 in listavcev 642.000 m~ . 
P.o isti :statistiki. ·se je .sekal.o 2,181.000 m3 a1i 29% ,čez prirastok. če te -podatke 
prilagodimo sedanji go.l)dni ;po"vršini Sloveni•je, bi ·tedanji prirastek gozdov po 
navedenih podaJtkih znašal okoli 2,200.000 m 3 in ~Sečnja lesa o.kol.i 2,8·00.000 m 3 . Po 
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cenitvah Gozdarskega odseka biv. Dravske banpvine je bi.lo v tej banovini v letih 
19~3~-1937 posekana v posameznem letu od 1,475.000 do 2~320.000 m·1 bruto · lesne 
mase ali povprečno letno 2,126.000 m·\ kar se ·skoraj ujema .z izračunanim obseg-om 
sečnje 2,181.000 m:1• Na žage je o·d tega lesa letno pov.prečno .dos.pdo 740.000 m*. 

Ker je bilo zdo teŽ!ko zajeti obseg sečenj za številne drobne gozdne .po.sestnike 
(110.200 :posestnikov do 5 ha gozd.ne površine), ·so podatki v velioc1 me-ri ·Oprrti na 
cenittev in jih .smemo .zato le z rezervo upo-rabljati. 

Netkateri ·strokovnjaki .so.dijo, da .se je Jla terito·riju ·današnje Slovenije po
sekalo znatno več, .pa tudi čez 3 milijone ma, ·opirajoč to so·dbo na domačo potr.oš
njo lesa v primerjav;i z ·današnjo, na izvoz lesa in na nizko zalo.go lesa, ki .smo jo 
p.o vojni v gozdovih podedovali. Če upoštevamo pr~bližne :po.datke, se je izvažala 
v inozemstv·o oko-li 350.000 m~l {po sta6stiki iz leta 1938 je Jugoslavi,ja i·zvo·zila 
244.900 m 3 okroglega, 25 7.500 m 3 'tesanega 'in 938.500 m~ žaganega lesa, 85.200 ton 
dxv in oglja ter 12.000 m3 izdelkav, skupaj ~orej okoli 2,300.000 m3 okro.glega lesa) 
ter v druge pokrajine okoli 250.000 m 3 , skupaj torej 600.000 m'3 lesa. če .se je doma 
porabilo o.kol.i 2,000.000 m:3, je sečnja v desetletju pred vojno znašala .povprečno 
letno .ok·ol·i 8,100.000 m3 bruto mas.e. ča.sovno se ni sekalo ·t<l!ko enakomerno kot 
.dandanes, ampak posebno pri drobni po.sesti bolj .periodič-no, po 1wnjunkturi (v 
predvojnem desetletju je bilo nekaj let kr,ize; po visoki konjunkturi na lesnem 
trgu je nastopila leta 1929 kriza, 1k•i je popuS'til.a po letu 1935). 

Na po·dlagi današnjih taksacijski.h meritev in ob predpostavki, da sečnje med 
vojno ni.so presegale prirastka, lahko s precej-šnjo verjetnostj.o ocenimo, .da je bil 
.Prirastek lesa 1pred vojno enak pTirasbku iz leta .1945, ki . .se ·sedaj cooi na .orkoli 
2,900.000 ma. Vsekakor pa so sečnje po-v~prečno presegale prira-stek, kar nam potr
juje stanje podedovanih zalo.g v gozdovih. Po·te.mta;kem hi povpr.ečno izkori~·Čanje 
v predvojni desetletki zna·šalo .o.koli 3,200.000 m:> do 3,000.000 m 3 ,bruto mase ali 
verjetno za 10-15% nad prirastkom. lz tega .sledi. da so bili .predvojni podatki 
tako· glede prirastka kot tud<i glede s.ečnje lesa prenizko ocenjeni. Oblika gozdne 
posesti, razmere na le-snem tr.gu in .takratne go.spodarske razmere na·kazujej•o :pored
voj.ni na·Čin ,jzko·riš·ča.nja gozdov. Do izvedbe .agraTne reforme so bili gozdovi seda
njega .splošnega ljudskega premoženja (35%) last priva·tnih veiepo.sestn·iko·v in 
raznih Ulsta.nov. Do tedaj ni bilo državnih g·ozdov ni.ti pol %. Z -agrar.no refo.rmo 
je od veleposestev .pripa.dl.o ·državi 22.000 ha goz.dov, ki so imeli svojo strokovno 
upravo. 

Les S·O prodajali večinoma na rranju: g.oz·dno eb.ploatacijo so izvajaLi lesni 
trgovci ali }alStniki žag. Le v neznatnem obsegu s.o uva.jal!i izdelavo v lastni režiji 
v okviTu tst-ro,kovne uprave. Na lesnem 1trgu so prevladovali &tereotipni žagarski 
pro.izv-odi, glede izvoza usmerjeni na .najbližji inozem&ki trg, v Italijo (šele leta 
1937 je hila močnejša pre.orientacija na druga tržišča, zlasti v Anglijo). Domačo 
potrošnjo so veČinoma •o.skr.bovali kmečki .gozdovi. Do-sežena cena lesa na tpanju je 
bila razmeroma nizka, zlasti pri listav·cih . Spričo slabo razvite prometne mreže v 
viaini pl-aninskih goz.clov tržne cene p.ogosto ni·so krilc pr01izvodnih stroškov slabših 
·sodime;ntov. Za:to ·so .pri lis·tavcih (bukovini) izko:rrš·čali v oddaljene]ših 1predeEh 
le hlodo·vino (nad 25 cm premera) 1in je zlasti les .za drva ostajal v goz.du kot 
odpadek, v koli.kor .ga niso izkoristi~li za .lokalno potr-ošnjo prebivalstva v bližnjih 
11a.seljih. Velike količine hu.kovine, ki jo dandanes up9-rabljamo za tehnične sorti
mente, so takrat ii;dela.1i v .drva; lesnega oglja so iz·delova1i mnogo več (okoli 
20.000 ton) kot danes. Razumlji·vo je, da so :zato tudi mnogo manj pazrrli na po
polnejše i7lkori·ŠČanje lesa kot da·ndanes, kar nam med drugim ~e sedaj pričajo 
vi-soki panji. 
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Za .časa izvajanja agrarne refo-rme .so p·rizadeti volep01ses,tniki mo.ono posegli 
~po kvalitetnejšem .drevju, to je ponekod še poslabšalo strukturo sestojev. Sicer pa 
ne moremo tr,di•ti, da so prebir-avaE .s .sečnjo, pač pa ·SoO· zelo zanemarjali gradnjo 
pr·ometnih narp-rav, in še to .kar -so zgradi.Ii, je bilo namenjeno le gcwbi ek'.Sp.loata
·ciji g.ozdov. Razmeroma v1sok izvoz nepr.edelanega ali polpreddanega lesa (ok:rog
-lega, tesanega in žaganega lesa), ter .odhajanj·e delavce-v za zas·lužkom v tujino 
·nam ·izpričujeta .splošno .gosp.o-cbrsko zao·s.talos·t. Gozdni prevoz lesa .se ~e vrši11e z 
živino. Kamionski prevoz so uvajali šele neposredno pred vojno. Gozdna .dela ·so 
-opravljali po večini .le .sezonski delavci, ki so prihajali iz okolnih v~i. Plače ali 
.akordne cene za delo .sta dolo·ča.la ·le ponudba 1~n pov·praševanje po delovni .sili. 

ODSTOTNO RAZMERJE DR~VE5NI'-t VR5T. 

:Pres'krba .gozdnih delavcev, zlasti kar tiče bival·išča, je billa še povsem prirnitivna; 
prav tako tudi skrb za kulturni razvoj delavstva in aeiovne pripomo-čke. 
· Kmečki pO'sestni.ki so svoje gozdo·ve iZiko;riščali sami, podobno kot dandanes, 
le manj racionalno. Z lesom so krili lastne 1potrebe oz-iroma ga pro:dajal~i raznim 
lesnim tngovcem in žagarjem, v.časih tu.di na panj.u, kakor jim je pa"č kazalo glede 
na izkupiček lin lastno delovno silo. Mnogo ·posestnikov, zlaS'ti srednjih je brez 
strokovne uprave ravnalo z gozdovi razumno in va·rčevaJo z 'lesno za;logo koi z 
železno rezervo. Revščina ~n pomanjkanj.e trajnega za~služka pa sta številne kmete 
silila na prekomerno izkoriščanje gozdov, .ki je iičrpaval,o .lesno glavnko. Nemalo 
so k temu pri1pornogli tudi številni lesni pr·ekupčeva!lci, ki ·so stremeli za lahkim 
dobičkom. 

B. Izkoriščanje gozdov v vojnem obdobju 

Vojne naglo ·razvijajo potencialne sile gospodarstva. v ko·rist sv·ojim namenom. 
Les je p.rj tem zelo važen material. Goz.d hrani v lesni zalogi obra-tno glavnico, 
ki jo izredne vojne potrebe ČTpajo ne .glede na normalne gospo·darske oz1rc ali 
bodoče, povojne potrebe. Vendar je .pri nas v minuli vojni hitro se razvijajoči 
partizanski odpor ~preprečil izkoriš.čanje :go·z.dov v oni meri, ko.t bi bilo sicer pra'V 
gotovo nastopilo. · Edino goz.dovi oh g1av.nih 1prometnih žilah in oh okupa:torjevih 
postojankah so toliko bo.lj t·rpdi. Okupator je na .golo posekaJ obrambne paso·ve v 
šidni 50-100 pa tudi več metrov. Koliko ·se je na -ta na-čin izkoristilo lesa in 
koliko uničilo z vojnimi .pohodi, ni znano. Vsekakor pa -lahko ocenimo, da to 
izkor,iščanje skupaj s preskrbo podeželskih potreb (spričo zmanjšanega prebival-
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stva) ni presegalo tekočega prirastka gozdov. Pote.n1·~~kem se. lesna ~aloga _med 
vo~ ·no, ni zmanj~a·la, vsa izkoriščanja pa so s~ osredotoc~b na pmsto.p~qše gozdove_ 

Gozdarski odselk p·ri »Slovenskem namdno·osvobo.dllnem svetu<( JC na osvobo
jenem ozemlju s .pomočjo naro.dnoosvobo.di.lnih ·odborov še ~red k·onc.em vojne pri
pravljal prve smernice za novo gos;podarjenje z gozdovi, kar je olaj-šalo in pospe
šil-o osnivanje g-ozdarske službe po končani vojni. 

C. Povojno izkoriščanje gozdev 

Povojno desetletje jzkoJ·iščania gozdov ima tako 'P-estra obeležja in je .tako· 
močno o.dvisno o.d raznih družben~h in 1gospoda·rs:kih vplivov, ·da ga ne kaže ob
ravnava·,ti :skupno, ampak ga je potrebno v-saj v splošnem •oris'U razdeliti na značilna 
obdobja. Ta kara.kteristika prihaja za razna ·o.bdohja do izraza zlas·ti .glede obsega 
izkoriščanja in gle.de načina do.loč-anja tega ·obsega. 

Po .teh vidikih pridemo do naslednje razč.Jenitve: 
I. Obdobj.e prve povoj.ne obnove, v letih 1945-]946. 

II. Obdobje .administrativno .... planskega gospodarstva ali ob.do·bje petletke,. 
v letih 19'47-1951. · 

III. Obdobje spr,ošč.enega ekonomskega sistema,. od Jeta 1952 naprej. 
Bilo bi prav in pouč,no, če bi obravnavaLi vsako ob.d·obje za sebe v celoti. 

To pa je zvezano z .znatnimi oteš:kočami, ker n:imamo .dovolj ra!zčiščenih in zanes-· 
ljivi.h statis·tirčnih podatkov, ki hi mogli sam·i po sebi os•vetlit.i znači·.lnosti posamez
nega ·obdobja. Hkrati} pa se .ta obdobja !Prepletajo med seboj z mnogimi elementi. 
izkoriščanja go.zdov, tako ~da Jih je težko ·točno ča.sovn.o ločiti. Zato so številčni 
podatki prikazani na zakljuoku za posamezna leta m za razna povprečja. 

Organizacijske ,oblike, ki po svoje obeležujej·o ·vsako deJo, ·SO se .tako hitro, 
menjavale in nag.lo prehajale druga v drugo, da bi jih b:ilo tež-k.o. ponazoriti .le· v 
zvezi 'Z izkoriščanjem gozdov in zahtevajo 1po,sehno štndijo. Za.to bomo najprej 
podali 'le ·splošne značilnosti .posameznega obdQibja iZik·oriš·čanj a gozdov in šele 
potem številčne lpredoči.tve z njihovimi karakteristikami. 

l. Obdobje prve povojne obnove, v l·etih 1945-1946 

Ogromna vojna opustošenja gospodarskih objektov, zla'Sti pa naselij na po-de
želju, so zahtevala že .za goli življenj-s1ki obstanek nujno Oibnovo .in sicer po naj
hitrejši in najcenejši poti. Razumljfvo je, da je moral gozd, kot v-edno·. in .povsod. 
prispevati tudi pri li:ern svoj veEki delež. Potre;ba je narekovala .pos-eganje v gozd 
na najholj priSJtopnih mesnih ne glede na na.čela pravilnega: gozdnega g:os.podarstva. 
v -težji priti čim hitreje in laže do potrebnega lesa, :ki 1e ob pomanjkanju drugega 
gradbenega materia.la mašil vse vrzeli, pogosto tudi ne glede na smotrnost uporabe. 
Obsega ek.sploatacije ni omejeval a.Ii: narekoval neki, od zgoraj vnaprej postav
-ljeni ·plan, kakor pozneje. Odlo-čilna mo.menta sta bila na eni strani po•treba, na 
.drugi pa možnost ali razpolo~ljiva sredstva. Pomanjkanje delovne sile je bila 
omejitev ne le pri izkoriš·Čanju gozd.ov, arp1pak tudi pri predelavi in U;porabi lesa_ 

Gozdne uprave so se sprva .osnovale po stari orga;nizacij.skd. razdelitvi ter so 
zajele razlaščene go.zdove biv.ših veleposestev 1in žage. Uravnavale so svoje delo 
po tekočih potrebah, v .glavnem iz-koriš·čanje go.zdov za dobavo lesa potrošnrikom 
in industriji za potrebe splošne obnove. V ;tem smislu so si gozdne uprave same 
po neposre.dnih možnostih določale plan dela in ·poslovanja v roa,terialnem in 
f·inančnem pog.leuu, upoštevajoč direktive na;drejenih družbenih organov (ministr
stva). Eksploatacija je potisnila vso ostalo gozdarsko dejavnost v roza:dje. 
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Go-:bdne uprarve so si mo-rale sproti .pripravlja•ti .protzvo.dna sredstva za delo 
in ,prev·oz ter hkrabi •skr.beti za preskrr.bo ddav,stva. Delo so opravljali na do tedaj 
-običajni n(llčin. l.znaj.dljivost posamezni kov je 1igrala veliko vlogo. 

Sekalo -in izddovalo se je zlas.ti v letu 1945 ne glede na letni čas. Les so od
dajali po priori·totnih ;potreh(llh, ki ·S'O jlih pr.esojali d!'užheni orgarui. Vsa preskrba 
je bib na nakaznice. V letu 1946, .ko so brle premagane za.četne težave in ·so bila 
le v precejšnji meri or.ganizi·rana pro1izvodna sredstva, je delo vedno· bolj preha
jalo v normalen tok •ter .so začeli posvečati pozornost ,tu.di .drugim g·oz.dars•kim de
javnostim. Goznogo:spod.arska načela so ·Se -uveljavljala tudi !pri izkoriščanju 
.gozdov. 

II. Obdobje administrativno·planskega g()spodarstva ali obdobje petletke, 
v letih 1947-1951 

Zaradi boljše preglednosti je snov razdeljena na pogbvja: o .petletnem načrtu 
:in .pla·ni-ranju, o evn·denci in statistiki, o cenah Jesa, o delovni siti, o plačilnem 
:sistemu in ·o mehanizaciji. 

l. Petletni nač :rt 1n planiranje 

Petletni načrt ·razvoja narodnega gospodars-t va, ki je predstavljal napeto rno
b ilizadjo vs·eh sil za ·vd.soke cil~e - .za hiter .dvig gospodarstva iz zaos.ta.ilosti, za 
razvoj osnovne industrije in za oJu~·i1tev narodne neodvisnos ti, - je za·vestno 

·določil visok obseg izkoriščanja gozdov: z izvozom in s konvedliranjem dohodkov 
·O:d lesa je bilo treba omogočiti zasnove petletke. Toda hkrati je petletni plan pred~ 
v i·deval tudi postopno zmanjševanje i zkoriščanja gozdov i-n naglo večanj.e go-zdno 
po-speševalnih .del. Med·tem pa je gospo.da•r.ska blo-kada vzhodnih držav leta 1948 
preprečih predvideno znižanj-e sečt'mj in pos-tavila pre.d goi·do·ve še večje .zahteve, 
ki s-o privedle .do prenapete e.ksploatacije, dosegaj.oče svoj Vlišek leta 1949. Namesto 
·da bi bil ,plan eks.ploatacije po •sv·oji na·ravi ma.ksimalen, kot je danes , je bilo 
obra•tno, skušalo se .ga je nasprotno ko1ikor moči preseči . Razen močne domače 
potrošnje .lesa~ ·ko .se j e z lesom nadomeščal manjkajoči drugi material, je 1bil .les 
-naj;bo-lj prikladen artikel z.a zunanjetrg.ovimko zamenjavo. Pri eksploatacij·i gozdov 
j e V'rsto in .količino sortiment-ov usmerja.Ia bo.lj potreba ·kC~Jkor pa racionalno gozdno 
.gos.podarstv·o. 

Za planiranje .tega ohdobja je .zna·čilno 1togo 1predpisovanje v podr·obnostih o·.d 
zgoraj .navz·dol P'o vzor-cu SSSR, ker je primallljkovalo vseh dobrin. P ni tem seveda 

1Jli b~lo mogoče v zadostni meri upoštevati st rukture i·n redne zmogljivosti gozdov 
ter primernega razmerja lesnih sor l'limentov a;li pa ;planiraoti od spodaj navzg-or . 
. Spričo pomanjkan~ a delovne &ile in drugih proizvodnih sredstev je bila nega 
gozdov, ki bi jo sicer pri izkoriščanju mo-r ali u;poštevati in 1pospeševati z t a~Sti pri 
:Stanju naših gozdov, močno zapos.tavljana, posebno d.o leta 1949. Eksploatacija se 
je izvajala ne glede na s,ezons.ki čas do skrajn~h ra~položljiv.ih proiz.vodnjh sred
..stev, ·ker ta navadno· IlJi•so .zad·ostovala za izvedbo postavljenih plano·v. Najmanj 
delovne si1e je bi:la ·ravno tam, kjer je bilo največ za ~ečuj.o p:rikladnih gozdov, in 
·obratno, kar je razumljivo, iker je pač naseljenost ob večji gozd.ovitosti manjša. 
Tro je vodilo do nesorazmernega izčrpavanja 1pnis-topnih gozdov, kjer je bilo -več 
delovne sile. 

Posebne težave je prizadeval t. i. nedrž.av.ni aLi zasebni sektor goz·dov, ki je 
bil :pri na·s, .2a razEko od ·drugih republik ,(.kjer ta sektor ni pomemben), vklj učen 
v plan načrtne ,dis-tribucije les·a ali v državni plan. Razen 'tega pa je moral .privatni 
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sektor g-ozdov oskrbovati lo!kalno potrošnJo lesa, ki so jo posebej planirali po· 
nižjih upravnih enotah, hkr ati pa -kriti tudi la_stne potrebe po lesu. Državni pl.a·n. 
je seveda imel .povsod :pred11ost, zlasti za izv-oz. 

Ker so slovenski •gozdovi .transpo.rtno ·bolj dos·topni kot v d•rugih republikah ~ 
so bili vsa ta leta z ek,s,ploatacijo nesorazmerno .teže obremenjeni, čeprav so siro
mašnejši na les-nih zalogah (raz:predeLnice š-t. 1-3). Tako je v petletki nosila LRS: 
povprečno 26% skupnega dr-žavnega plana, name.s.to ok. 10%, kot bi bilo ustreza·lo 
razmer ju g-ozdnih f ondov {ra~p-redelnica št. 3). Po letu 1950 'Pa .se je za-čel obseg
eks;ploatacije po:sto,pno zmanjševati, toda še vedno je m01Čno presegal redno zm'og
ljivo,st gozdov. 

2. Evi den ca 1 n s tat ·i stika 

Vse plane, od o,snovnih ·d-o dinamičnih in opera.tivnih, s:ta spremljal i posebni. 
evidenci - planska in operatirvna evidenca. Planska evidenca je hkrati pomenila 
tu.di statistič-no dejavno-st. Kot so bi.li plani·rani razen proizv·odnje tudi vsi .pomožni. 
mateniali in proizvodna s·redstva, tako so vse •te elemente spremljale tudi evidence. 
Operativni plani ~n ev.i·dence .go se nanašale na razdobja enega meseca do pot dni. 
časovno zelo .po.gostna -evidenca je omo,g.očala .hitro ukrepanje. Njena pre:pogo·st
no-st in s tem ·zvezauna površnos-t (ker ni mogla dosledno .slediti knji·žnih osnov), je
zamegljeva.la pregl ednost in natančnost podatkov; ta .poma-njJdjivost se je prena
ša:la celo na .letne podatke. še us:o,dne-j.še pa j-e bilo ·o·dtegovanje strokovnih moči na 
škodo produktivnega dela, ki je bilo po-s1edica ;prepogostnega in pre.pod-robnega pla
niranja in evi•dence. Nekaj časa je Dperativni 1plan zahteval .delo na 40 ·obrazcih~ 
Privrženosti strokovnega ka-dra ·do stroke in gozdov v okviru no·ve domovine gre 
priznanje, da so .se kljub vsem težavam 'bremena do-kaj ·uspešno porazdeLila po 
g-ozdovih, da se je -tako z lažjimi ranami zadnstilo ve·Likim potrebam po lesu. 
Konzervativno strokovno· in tehnokratsko gledanje spričo. odlo-čilnih rvišjih ,potreh 
tedaj ni bilo upravičeno, pač pa je bilo potrebno prepr·ečevanje škode. 

3. Cena 1 esa 

Pretirano nizke planske cene lesa (•povprečna šumska taksa na panju je bila 
39 din, hl.o-di fco vagon 560 din za 1 m 8), ki .ni.so imele potrebne učinkovite s-top
njevtto.sti za razne lesne sortimente, niso mogle v.z.podbuja-ti k smo-trnemu iZJkoflišča
nju lesne .surovine niti v goz-du niti v n-adaljnji •predelavi ali pot-ro·šnji. Pod 
-pritiskom ;plana so les sekali v velik1 meni tam, kjer je plans.kim potrebam in raz
p-o~ložljivim sredstvom najbolj uskeza.Jo, ter ga usmerjali tja, ·kjer je bila naj ;večja 
potreba. Finančna ·plat, -ta·ko glede vredno,sti lesa kot ·g.lede proizvodnih stroškov 
je bila po\dr-ejeneg.a .pomena, ker je hila osnovna zahteva pridobiti les tako rekoč
za vsako ceno. Pni tem je imela količina pr.ednost ,pred .kakovos-tjo izdelkov. 

Za -odkup lesa v zasebnih goz.dovih so veljale nekaj višje cene, oJe 1 OO do-· 
200 ·dinfm3 . če so proizvodni stroški presegli tržno ceno, se je dajal ))regres« ah 
povra.čil.o za presež-ek ;stroškov. Vendar cena 1lesa, -ki je 1bi.la v pnimerjarvi s ceJ!1ami 
dTugeJga blaga nizka, ni mogla VZ)pa.dlbudit.i kmečkih g.o.zdnih posestnikov, da bi. 
v svojih gozdovih 1p.ro:izvaja1i -toliko, kot bi ,mo.gli ali k·ot z.morejo dand-anes. 

LCJs .se ni mogel ovrednoti~i v vsej .sv-oji .kakovostni ·sp-o·s.obno.sti. Z ene -strani 
je bila tedaj največja potreba po iglavcili, zlasti za eksport, hkrati pa je lis•ta-vce· 
obremenjevala velika .potmšnja drv, ker se je moral v mestih in industrijskih_ 
centrih z .drvmi nadomestiti .primanjk.ljaj d-rugih toplo,tnih vi-rov. Eksportne obv:ez
nos·ti v lLstavcih, ki same po sebi sicer ni_so bile prefežke, so neugodno v•.piivale 
na časovno- porazdelitev eksploatacije. V jeseni, ko je bilo najbolj ·primern() 
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pos:peševati seCnJO listavcev, da bi m ogli na·to dobavo h.lodovine in industrijsko 
predelavo o~pra!viti po z-imi, je za.os.tanek v izpo·Lnjevanju pla.na liglavcev, ki je 
nastal .zaradi neskladnosti mcd nalo.gami in ra2lpoložljivimi proizvo·dnimi sredstvi, 
priganjal k iz.d.elav,i iglavcev. Nalo.ge v listavcih s-o se nato tako nako.pičile, da 
njihovega pla·na ni bilo mo.goče izpolni-ti v zimski sezoni, .zato so se .dobave zavlekle 
v (IJOletno dobo. Zaradi Tednih obveznosti v izvo.zu so li-stavce seka-li deloma tudi 
poleti ne :glede na p.ornanj·kljivost in &kodlj,ivost takega početja. Ob koncu leta so 
zao.stanrke v izvo.zu prenašali na naslednje leto in tako je bil sklenjen začaran krog 
z vsemi svojimi nevšečnimi posledicami. Ta pra:ksa zamujanja z ,izdelavo in .drybavo 
tehničnega lesa lis•tavcev je ostala v nava.di tudi p.ozneje, ko ni bilo več stvarnih 
vzrokov za to. Okvare lesa se v cenah na .domačem tngu niso ohčuti1e , ker so .pa:č 
po planskih cenah prevzemali ·vsak les in je bi la le maJa razlika med ce.no drv in 
ceno za tehnični les. 

4. Delovna :sila 

Najožje .grlo p-roizv.odnje je bila .ddovna sila za izdelav.o .in .spravilo lesa. 
zlasti v neka-terih območjih (Nazarje, Novo mesto, Kočevje). Sta·nje .delovne sile 
je bilo evidentirana samo v zvez·i z .državnim planom, ne pa za plan, namenjen 
lokalni 1potrošnji, kjer ·SO bi.ii v gJ<llv•nem za·po.sleni kmetje in ostali manjši intere
senti ter sindikaLni .pvostovoljci. število delaovcev se je zelo spreminjalo ; na to 
je močno v·plival tudi sezonski značaj .kmečkih ·del. število najetih, bolj ali manj 
rednih .delavcev rse je gibalo od 7000 .do 11.000 delavcev; o·d tega je odpadlo na 
nedržavni se~ktor povprečno o·koli 20%. Največ delavcev je bi ~ o zrupo.sleno leta 
1949, ko je ·tudi plan bil najvišji . Izos•hvnki z dela, objektivni .in subje.kti·vni, so 
znašali povprečno 17-25%. Socialno za'Varovanje je bilo š.ir'Okogrudno. Planska 
premeščan.ja delavcev niso rodila pri ·čakovanih uspehov niti v .posamezni pro
izvodni .pano.gi, :še manj pa med -različni·mi .panogami. Zato je bilo izv•rŠevanje 
planov pone . .kod presežena, drug.od p.a je močno zaostajala; uspešno je bilo zLasti 
na Primorskem, v ljubljanski, celjski in ·bre.žiški okolici, kjer je bilo več ·delav
stva, pa manj lesa. Te razlike v i~olnjevanju ~.planov so znašale 20-50%. 

Večkrat so ·priskočile na .pomoč ~> .fron-tovske akcije« ~ .pr.ostov.oljnim delom, 
zla~ti •oh praznikih, ter fr-o,ntovske delovne brigade ob >>.go·zdarslcih tednih« in me
secih, ki .so jih pri'fejali sk-oTaj vsak:oletno do leta 1950. Frontovske akcije so bile 
najbolj učinkovite pri nakladanju in razkladanju va-gonov, pri ročnem spravilu 
in lažjern delu na skJadiščih, medtem ko je hoja v gozd pomenila občutno iz,gubo 
časa ·in pri težjem ali bolj ·strokovnem delu le majhen učinek. Zato so se korist
neje uveljavljale tiste fr-ontovske delovne .brigade, ki so ostale na delu 15-30 dni, 
.zlasti s:pom1adi pri sečnji in izdelavi lesa ter .pri ~-pomožnih ~delih. Največja taka 
akcija, ki je trajala ok. 30 dni, je bila v maju .in ju,niju leta 1949 z udeležbo 
·ok. 23.000 ljudi. Raz-deljeni s·o bili na .bnig.ade po ok. 1'00, le-te pa na El. esetine 
po ok 10 .delavcev, pod vo.dstvom ·brigar·dirjev in .desetarjev, katerim so bili 
dodeljeni .še poanočni.ki za pre.s.krbo in zvez·o. Str.okovno ;pomoč so nudili redni 
delavci. Brigade so večkra.t reševale kniti.čen po.ložaj v proizvodnji, ·učinek pa je 
bil seveda odvisen rod delovne izurjenosti in .priza·devnos-ti udeležencev. Pozneje 
so ča·sovno del.ovno obveznost nadomestili z akord no enomesečno 'Stor~-tvijo ; to je 
dv•ig,nilo delovni učinek. Proti pri•čakovanju hitro se j.e razvil smisel za tekmova
nje (.prehodne .za.stave). Normalna pres.oja kakovosti dela ali iz.delkov se je morala 
podrediti količinskim .zahtevam. Na·stanitev, .preskl,ba in evi-denca brigad je bila 
zvezana s .Precejšnj,imi na;pori in stroški, ·ki so hi.li žrtvovani, da bi i.zpo.lni.li izvozne 
obvezn·Os•tr.i. 
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še občutneje je bilo pomanjkanje vozni.Rov in vprežne živine z,a spravilo lesa 
iz gozda do kami·onskih cest. To je bila naj.bolj kritična delovna faz.a. Gozdne 
manipulacije so uporab'Jjale laSJtno ali režij-sk.o vprego in najete V·oznike, toda 
oboj<ih. je bilo za izvršitev planskih nalog povečini pr~ma1o. Režij-skih konj je bilo 
po·vpr·eČno 'Ok. llOO, najetih pa povp1'ečno ok. 3100 parov. bostanek v.oz.nikov z 
.dela je znašat 25~35%, zaradi vrel'l.1enskih .ovir aH pomanjkanj-a zo.hanja. Potreba 
je silila na moibilizacijo vozniko'V v obsegu 40-100% od rednega števila najetih 
voz:n.iko.v z obveznostjo VoQ,žnje ok en~a meseca. M'Obilizaci~ a je trajala s krat
ktimti. pre·s.le.dki skoraj neP'rekinjeno vse leto, največja pa je bila spomladi in v 
jeseni, pred in po ~sezoni kmečkih del. Raznovrstnost voznikov po op.remi in učinku 
j1e bila še večja kot pri delavcih in delo z njimi še težje. · 

Najrvečja mobilizacija voznikov j'e bila .Jeta 1949 pri že omenjeni največji 
a·k-ciji brigad, za dosego »vertikalnega .plana«, da bi les ta·koj spravili iz .gozda 
in odpremili industriji. htočasna zaposlcitev vdikega števila vo.znikov pa je nale
tela na občutne tehnične in organizacij,s.ke težave v zvezi z nastanitvijo, srečava
njem, ča:ka,njem !.td. Vendar je mobilizacija voznikov zelo pospeiila izpo·Lnitev 
planov. 

Tudi kamionov .za prevoz lesa je primanjkovalo , toda ra.zmer<Oma lahko jih 
je bilo() premeščati na crazna delovna mesta. Mobilizacija je .zajemala tu-di kami
one, kar je bilo lahko - izvedljivo in učinkovito. Z nadurn~m .del.om ·se je dalo 
ra.<vno pni mo:t·o·rnih vozilih največ .doseči. šoferj-i so tekmovali in vozili do 15 ur 
dnevp·O. Škodljivo pa je .biJ.o sili,ti kamione na sla'ba pota in kraj še rawalje, 
kjer s~ tudi dandanes ne iz.plačajo . Sicer pa je izguba ča=sa za n~k·la.danje lesa 
usmerjala kamio.ne v glavn·ern na večje yazdalje. 

5. P 1 a č 1i ln i sistem pri nag r .aj evan j u ,d e 1 avcev 

Kakor je ·biLo vse pod.·robno planirano, tako so pile načrtno ,predv,idene .tudi 
pJa·Če delavcev v ,povezavi z zaiamčeno presknbo na naokaznice, in .sicer p-o kate
gorijah dela in kvalifikaciji .delavcev. Dela:v.ske plače so bile r azmeroma vis-oke, 
če jih !primerjamo s prejemki uslužbencev. V začetku se je pla·čevalo preprosto 
po akordu, kot danes, v !Petletki pa j e uvedleno plačevanje wpo normah«. To je 
pomenilo =progr.esivno 1p·ovečanje zaslužka za storitve, ki so presegale določeno 
dnevno notmo. Toda ta način obračunavanja je bil kompliciran in delavcu ne
ja·sen. Niti delavec niti delodajalec nista vnap"rej vedela, koliko bo .neko delo 
stalo ali ko.lik ho zaslužek. Porabo delovnega časa je v gozdu težko reg-istrirati 
ter je to .za točen o·bračun tudi neprimerno in odveč. Norme so bile .precej sub
jektivne, zato obračun ni bil prav() menilo prizadevanja posamez-nih delavcev, 
čepra•v je za to žrtvovana veliko truda in ča.sa, zlasti pri zbir anju po·trebnih 
podatkov. Proti koncu petletke j.e bil sistem na splošno zadovolj s-tvo opuščen in 
je hil uveden .današnji način plačevanja po akordu. 

S posebno uredbo iz leta 1948 so bile d~oločene urne mezde za osem plačil
ncih razredov in vsa dela ;razpO"rejena v ;posamezne razre·de. Po urnih mezdah S·O 

se d·olo.ča.Je us,t-fezne aJkordne cene. Hkrati _so bile .določene tudi norme za razne 
vrste dela v izkoriščanju g-ozdov. Ker je pri gozdnem delu preveč sestavnih ele
mentov oziroma preveč razlik me:d posameznimi sesto j i, da bi j;ih mogli vna
prej točno odmeriti in zajeti v take no.rmatirve, je vse ·to sčasoma .s lužilo bolj za 
orientacijo kot pa za .dosledno uporabo, pač pa ~so taki normativi koristni kot 
.okvir in o•sn.ova za izdelavo lokalnih -normabi·vov. 

Skušal ..se je uvesti brigadni s·~stem dela ·tudi p1·i rednjh delavcih vsaj po 
desetinah (7-12 .delavcev), da bi tako razde.lili delo po spos-obnostih in da bi 
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olajšali preskrh.o, poro.čevalsko službo in .tekmovanje. Ta sistem pa se ni obnesel 
zara:di ustaljenih navad, različnil1 krajevnih delovnih razmer, sezonskega zna
čaja neka:terih delavcev in zaradi bližine njihovih domačij. Tudi zaradi naših 
posebnih razmer, ko imamo opraviti večinoma le z manjšimi količcinami za sečnjo, 
ta način ni ustrezal. Nov:ejša dognanja kažejo, da večje skupine ~delavcev pri 
navadnem gozdnem delu niso učinJcovite. Drugače je pri izdelavah posebnih sor·-

V naših gozdovih še marsikje 
ni potrebnih poti in cest, za
to tam bosanski konjiči 

spravljajo drva iz gozda 
(Foto: dr. Huber) 

tirnentov, kot n. pr. pr11 izdelavi dog, kjer je potrebna veCJa delitev .dela. Tudi 
tedaj :pr,irejena tekmovanja ·delavcev .pri sečnji in izdelavi gozdnih sortimentov 
iglavcev :SD pokazala ve:čje uspehe z manjšimi skupinami delavcev. 

Pd plačevanju vo,znikov so ravn~li po.dohno, vendar pa .so bili sistemi ob
davčenja .pogo.sto menjavani, ker s-o voznike zaradi vprege obrarvnava.li kot pod
jetnike ali obrtnike. Glede reŽAi·jskih konj se je i:z;kazalo, .da so :dTažji od najete 
vprege, zato ·se je nj,ihovo .število o:b prehodu na sproščen ekonomski sistem hitro 
zmanjševalo. Vča·sih in ponekod pa so bili prav poJrebni zlasti za zniževanje 
cen prev-ozniških uslug. 

6. M eh an i z a c i j a g ·O .z d n e pr o •t z v .o d nj e 

že ob začetku .petletke je bila for..sirana mehanizacija ali strojno na·dome
stilo za ročno ·delo. Nahavijeno je bilo 135 verižnih žag, ra:znih tipov, vrs.t in 
teže, to-da brez rezervnih delov in -bn.1silnih str-ojev. Pri m·o1torkah so za redno 
delo že v začetku po,trebne rezervne žag:e, za hitro in uspešno popravilo pa razni 
rezeTv·ni deli. Verižne žage so ·lahko dobro do.polnilo k r.o.čnemu delu zlasti na 
skladiščih, niso pa tako primerne za vsak teren in za vsako izdelavo, kot so jih 
vsiljevali. Kjer so bili osnovni pogoji in kadar je bila izvr~ena dohra priprava, 
je bilo ddo z motarkami uspešno (Trnovski .gozd), drug-od pa ·so se izredno hitr·o 
pokvarile ter so jih za·vr.gli. Lahke, enoročne motonke so se bolje obnes1e, prav 
tako na lesruih skladiš~ih žage na električni p•ogon. 

Za nag!lo oksploahcijo je bila značilna tud,j uporaba žičnic. Le;ta 1951 jih je 
bilo· že 66, -od tega 57 gravita<:ijskih in 9 motornih v S>kupoi dolžini 128 km. 
Praktična mes·ečna .kapad•teta je znašala .ok. 50.00'0 n1a, to.da navadno je bila 
izkoriščena p.ovprečno le o k. 50-60%, vzrok za to .so bi·le navadno težave pri 
spr.av,ilu lesa iz gozda do zgornjih postaj. 

žičnice lahko postavimo mnogo hitreje, kot pa i.zgradimo ce.sto, za,to so 
.močno pomagale pri izvrševanju planov. Toda ne glede na to, da ne odpirajo 
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gozdov t·rajno, pomenijo nevarnost čezmernega izčrpavanja goz.dov v njihovem 
dosegu, zlast·i pod taJcim pritiskom plana, ·kot je bil v obravnaNanem obdobju. 
Sicer pa so na strmih pobočjih, kjer je ces·ta nemogoča al.i neekonomična, ži,čnice 
še vedno upravičene. · 

Do.br·o so se ohnesla tudi kratka motorna vlačila, .domače improvizirane izde
lave, ki .so jih največ upo·rablja.li na Primorskem za izvla·Čenje lesa 'iz kraških 
vrtač; bilo jih je 6. 

Za spra\~ilo lesa so uvajali .tudi traktorje .goseničarje. Na:bavljeno jih je 
bilo 13 znamke Amsaldo in Caterpillar. An..saMi niso ustrezali, ker .so bili pre
široki, pretež.ki, premalo okretni in brez vitla. Pač pa .so se ·dobro abnesli Cater
pil1arji, zlasti ker •SO bili op.remljeni z vitlom in žico za privlačenje lesa. Upo
rabljali so jih tudi za čiščenje cest od s,nega. Toda •trwktorji .zahtevajo večjo kon
centracijo .Jesa, .kot j-o imamo danes; za,to so postopoma opuščali njihovo uporabo 
pri izkor,iš-čanju gozdov. 

Kamionski prevoz lesa je bil naša naj.bolj pomembna in naj~zdatnejša me
hanizacija . V i:zko·riščanju gozdov s.o prevoz kombinirali z lesno industrijo, pri 
tem je največji del odpadel na goz.dne prevoze. Skupna nosi.lno·st kamionov v 
obravnavanem obdobju je znašala 1300 do 1700 ton (leta 1950 n. pr. · 1650 ton). 
Tehnična ·uporabnost .kami.onov je znašala 50-65% ali ok. 1050 ton uporabne 
nosilnosti. Prikolic je bi-lo za 650 ton s tehnično sposohnostjo ok. 80% ali pri
bližno 500 ton upo-rabne nosilnosti. Dnevna polna vožnja, odvisna od ča:sa nakla
,danja in razkladanja in od delovnega časa, se je .g.ibala od 60 do 120 km. Kamioni 
s-o ·n . pr. leta 1951 prepeljal1i 22,171.000 tonJkm, to pomeni v 280 deloiVnih dne
vih povprečno dnevno ok 70 km polne vožnje. Pomanjkanje rezervnih delov in 
gum je ob precejšnji izrabljenosti kamionov nd ·Ča•sa do časa močno zmanjševalo 
odstotek uporabnosti vozil. 

Tudi na,kladanje ·in razkladanje lesa, ki je močno zadrževa;lo izrabo kami
onov, so .s·kuš.ali mehanizirati. Na.bavlje.no je bilo JO motornih, pomičnih ali 
aV!todvigal {žerjavov), znamke Colles in Insley z jako.stjo dviganja 3 ton (eno 5 
tonsko). Dvigala so bila zelo uporabna, toda izplačala so se le na y;ečjih .skla
diščih al·i koncentracijah lesa, ·kjer se je lahko izra1bila njihova kapaciteta. To 
potrjujejo tudi naši današnji ra.čuni. Večidel pa so ročno naklada·li in razk1a
da.li, Čeravno je ta na.čin zelo zamuden. 

Mehanično leseno rampo ali Rainerjevo nakladalnico, ki je idejno uspešna 
in z njo lahko naložimo kamion z lesom prej kakor v petih minutah, so močno 
forsirali tudi tam, kjer ni bila primerna, zato je izzvala splošen odpor in je pozneje 
niso marali niti tam, kjer !hi bila ko-ristna. 

Pretirano vsiljevanje strojev še preden so b~li z njimi -dodobra izvršeni pre
iz.kus·i, ·usposobljen kader in izbrano us,tfezno ·delovno mesto, je uvajanju meha
nizacije več škodilo ko·t koristilo; to nam naj bo nauk za naprej. 2·ični žerjav 
inž. Kosten.apfla, ki se je izognil taki prenagljeno:sti, se je dobr·o uveljavil. 

Pomanjkanje proizvo·dnih -sredstev se je občutilo tudi na prehodnih zalogah 
lesa. ki so bi.le zlasti v go-zdu prevelike, .navadno tudi na škodo kvalitete. Po 
inventarizac·iji iz leta 1950 so znašale les•ne zaloge v gozdu 20%, na pomožnih 
skladiščih ob kamionskih cestah 5%, na g-lavnih .skladiščih pa le 2% letne (!) 
planske naloge, ·in to v jeseni, tako -reko·Č ob prehodu v novo proizvodnjo. V po
.znej·ših letih, 01b zmanj.šani sečnji in prehodu na normalen tok dela, so se pre
hodne zaloge hitro zmanjševale, v novejšem ·Času - glede na nepretrgano zapo
slitev delovne sile in dobave .Jesa - celo- še preveč . 
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III. Obdobj'e sproščenega ekonomskega sistema, od leta 1952 naprej 

Podobno kot petl(itk·o sem tudi to poglavje zaradi boljše preg1ednosti m 
;primerjave raJZčlenil na v:praša:nja: '0 obsegu rin planiranju izko·rirščanja, o cenah 
.lesa, ·O delovni :sili, .o p_la.č.ah delavcev, o rnehanižaciji m ročnem o-r·o·dju ter o 
•O ·g3Jnizacijskih .oblikah izkoriščanja gozdov. 

Na težko prehodnih terenih, 
kjer ni bilo m9·goče spelj,ati 
cest, smo si pomagali ~ žič-

nicami. J ezerca, GG Bled 

!.Planiranje -in o•bseg izkoriščanja gozdov 

Ko se je naše splošno gospod.a·rstvo opomo.glo, je bilo mogoče ukiniti strogo 
distribucijo in tog·i administrativni planski si:Stem, ki je imel zlasti v ,go·zdarstvu 
mnogo negat·rvnih učinkov, ter preiti v sproščen gospodarski sistem. Namesto 
podro·bnega p]aniranja od zgoraj navz.dol je uvedeno okvirno planiranje druž
benih ·proporcev s poudarkom na v·rednost in na proi·zvodno.st. Operativno ukre
panje je prepuščeno .go.spodarskim organizacijam. Plan izkoroiščanja go .. z.dov je 
postal maksimalen, plan napredka g;o1ldov pa minimalen. Delovn1 kadri, y.ezani 
prej na .prepodrobno planiranje in evidenco, so .se spr.ostili za strokovno delo. 
Kot .se je kmalu .pokazalo, je novi sistem zbudil in razvil go.spodanki interes 
širo·kih delovnih mno·ž·ic in smisel za: dviganje proizvo·d·nosti. Delovne sile je bilo 
kmalu dovolj in proizvodnja je rastla. Skr.bi za ·kva-liteto je hil dan vedno večji 
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poudarek ta-ko da je tudi pri zmanjšani .proizvodnji dosežen ena-k finančni uč_i
nek. Končno se je uveljavi.la tud;i pravilna pre-soja· dejanskega stanja gozdov m 
po-trebe njihove ozdravitve ali ukrepov za izbo.ljša·nje njihovega ra.zvoja. Ko·t se 
vidi iz I. raz.pr·edelnice,. se je obseg izkoriščanja .gozdov iz leta v leto postopno 
zmanjševa;l; to •pa je bilo mogoče doseč-i zara-di varčevanja in boljše uporabe 
lesne s·urovine pri -predela v.i in potr-ošnji. 

Pogostna str-o-kovna posvetovanja :so za;dnja leta osvetl~la in izluščila pog-la
vitne probleme ,goz.dnega in lesrrega gospodarstva ter nazna.čiia perspektivno pot, 
ki zahteva postopno zmanjševanje sečenj do ravno·ve-sja z redno· zmogljivostjo 
go ~dov. V ta namen .so -bile omejene ·s ·eč.nje v zasebnih gozdovih in .omogo·Čene le 
na osnovi se.čnih ·dovoljenj. Izkori-ščanje gozdov ·.postaja ,instr-ument nege in na
predka gozdov. S sanitarnimi ·sečnjami se celijo prejšnje rane. Ni do v o 1 j, če 
,današnje izkor-iščanje gozdov primerjamo s preteklimi 
1 e t ·i 1 e p o o b s e g u, k e r j e d a n e s v e n a k i k o 1 i č i 11 i v e 1-i k o t a ~ 
k e g a 1 e s .a, k i j e p r. e j -n a v a d n o· v g :o z cl u p r o .p a. d a l, i n p a I e s a 
i z re cl čen j i n či š čen j. 

Od-stotek industrijskotehničnega lesa se je močno dvignil, zlasti pri Estavcih, 
ker se za drva uporabljaj-o 1tudi o-dpadki, ki se jih prej ni i.zp.lačalo in utegnilo 
izkori -ščati. Z izboljšavo gozdno.pr·ometne mreže, ki je mcd ·Osnovnimi pogoji .za na
predek goroov, -h:pamo les na najprimemej,š-ih mestih, .zmanjšujemo •odpadke i.n po
cenjujemo pr-oizv-o-dnjo. Prehodne lesne zaloge so se znatno zmanjšale zla·sti v 
gozdu in skrajša ~a ·obratovalna ·doba v ·sočasno ko.ri-s-t ·ka·kov·ost-i lesa. 

Napre-dek lesne industrije omogoča višj:e ovrednotenje lesne surovine ~in upo
rabo tudi slabše surovine za tehni~ne na-mene. čeraJVno· Ji.zkoriščanje še vedno· pre
sega prirastek gozdov, je vendar nakazana uspešna .pot k zaželenemu ravno
težju. ~·ogo)S.to menjavanje go·s.poda·rskih predpios·ov še za.daja nekatere -težave v 
poslovanju. Vs.ekakor .pa se še vedno vrivajo -tudi subje.ktivne napake, delo-ma kot 
posledica premajhne str-okovne spo-sobnosti terens-kega .kadra, deloma kot odsev 
prejšnjih ·slahih nava1d, včasih pa tudi .zar~di .preš~bke ekonomske razgledanosti, 
vendar pa bo mogo·Če tudi to pomanjklj.~vost premagati z napredkom našega kadra. 

Težje pa je vprašanje uveljavljanja s.trok<Ovnih načel pri i~koriŠ·Čanju lesa 
v zasebnih -gozdovih, ,ki nicSo pod .strokovno upravo. Tu so mogoči le ·i-nstruktivni 
.posegi in ekonomsko stimuliranje. Vendar :pa bo ,glede na trdno tradicij-o in zdravo 
razumevanje, ki ga imaajo naši gozdni posestniki za g-ozd, tudi to mogoče doo-eči. 

2. C ene 1 esa 

Z letom 195·2 so bile uvedene obvezne ekonomske cene ·tudi za glavne lesne 
sortimente. Cena za hlodovina iiglavcev, <kakov.osti AB fco !Vagon ali žaga je bila 
4200 d1nfm 3

• Cena lesa na panju pa --:se j<e .()drejala ·PO deduktivnem izračunu, .to 
je iz tržne cene po odbitku stroškov. Še pred ko.ncem leta pa je bilo formiran:ie 
tržnih cen lesa povsem prepuščeno tržišču in ekonomskemu .zakonu ponudbe in 
povpraševanja. Spričo ;pornanj.kanja lesa, ,ki je nasta•Io zara·di zmanj-šanih sečenj, 
so cene rastle vse do danes,. to je -do 'posredne administratrivne omejitve·. Z lesom 
.se je pričelo varčevati, ga razumneje in intenzrivneje upora·blj.ati ter -racionalno 
nadomeš-čati, k čemer ·s-o največ .pripomogle ustrezno visoke cene lesa. 

Tržna cena lesa daje vzpodbudo za pravilno gosp{).darjenje z gozdom od 
gojitve do izkorišča.nja. Odprto je še vprašanje, ali so današnje cene lesa na 
ustrezni viš.ini v primerjav·i .s cenami -drugega materiala in kak delež naj ima pri 
tem cena .lesa na panju. 

Osnovan je bil skla.d za na.;predek goz.dov, kamor se stoka ves izkupiček za 
. les na panju v državnih gozd-o·vih in prispevek od ksa iz nedržavnih g.o.zdov. Ta 
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sklad j.e lahko zelo uspešen .r-egulator med bolj in manj aktivnimi ali pasivnimi 
gozdnlmi območji, ka.kor tudi med panogami gozdnega in lesnega gospodarstva, 
če ·dosledno služi ,tem namenom. Umetno ·omejevanje cen lesa na panju, hkrati 
tudi za okrogel in .za žagan les·, ima sicer ~pozitiven namen, vendar pa lahko 
povzr.oč·i več .škodljivih kot kof'istnih posledic, ker slabi in zametuje pomen k\'a
litete lesa in razčlenitve v lesne sor.timente razne uporabnosti in vrednos.ti. Spričo 

Nakladanje z avtodvigali se 
izplača le na velikih skladi
ščih, drugače uspešneje polni
jo kamione naši · spretni nalda-

dalci (Foto: inž. F. Rainer) 

pomanJkanja lesa je namreč mogoče sporazumno .določiti ceno za blag·o boljše 
kakovosti v resnici pa ·dog-ov,orno dobaviti slabše blag-o. 

3. Delovn·a sila 

Delovne sile ne primanjkuJe več, ne samo zato, ker se je .obseg sečenj zmanj
Šliil - ·saj so se na drugi strani ostala gozdarska dela povečala - ampak tudi· 
zato, ker je proizvodna zainteresiranost močno ož.~vela in ddovni učinek narastel 
ter dinar p.ostal poglavitni regulator življ ·enJ,a. Izkoriščanje go.zdov sloni povečini 
na ,izkušeni delovni sili; ki .zna dati poudarka kvalitetni izdelavi. P.onekood se 
mora izkoriš·čanje goz.d.ov, kolikor mu njegova eLastičnost glede na čas to dopu
šča, celo prilagojeva•ti potrebi zaposlitve delovne sile, bolje -rečeno, m·e)ramo s 
socia,1nega stališča skrbeti za čim bolj ena·kome-rno in trajno zaposlitev gozdnih 
delavcev. Pri tem se prav dobro ujemata in medsebojno .dopo-lnjujeta zapos.litvi 
v g.oj,enju gozdov in v izkoriš·čanju. Samouprava podjetij ,po delavskih organih 
omo.goča, da se delavstvo .seznanja z najrazličnejšimi vprašanji in tatko l.ahko 
veliko ·koris,ti :p-riza,devanju, da ljudstv.o pravilno ra~umc pomen :goa:darstva za 
najš·iršo ·skupnost. 

.Delavci delajo v manj·ših skupinah, najrveč po 2 do 3, kakor jim pač najho1je 
ustreza. Bivališča so neprimerno holjša kot pred vojno, ker .za nj·ih skrbi delo
-dajalec. Orodje je še pomanj.klj;ivo, ker .ni ;potrebnih pripomočkov za njegovo 
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brezhibno pripravo. Močno se (uti tudi potreba po šolah za gozdne delavce, kot 
so v naprednih državah. ~ v· • ..., .. .• 

Privatni gozdni posestniki, ki imajo večinoma ()pravka z ma.nJS•lmi kobctnami 
lesa, iz.delujejo gozdne lesne .izdelke sa-mi ali pa s pomočJo najete delovne sile. 
V .kolikor lesa ne porabij"o sami, ga prodajajo, ali izdelanega ali na panju. Ta 
pr·oizvodnja se lahko čas,ovno popolnoma prilagodi potrebam pravilne manipu
lacije z lesom. Potrebna je le za:dostn~ ekonomska i_?- ·instruktivna vzpodbuda. 

-!-. P 1 a č i 1 n i s is ·.t em - a .l i n a .g r aj e v ·a nj e d e 1 av ce v 

Skor.aj vse delo se obr-ačunava po ·ako.rdu na· podlagi mezd, ki jih dol.oča 
tarifni -pravilnik podjetja. Plače so p.o sistemu tarifnih pravilnikov prilagojene 
plačam delavstva v drugih panogah ali po'djetj.ih. Vendar so za razliko o·d prej 
premalo tlpoštevane posebno~ti gozdnega dela afi posebni vzdrževalni stroški, ki 
so pri go.z·dnem delu neizogibni in. zahtevajo primerno :odško·dnino ali za toliko 
višjo plačo. Ne razumlj.i-v·o je tudi , da dosle'j nt)kateri že zdavnaj us-taljen~ in znani 
poklici goz.dnih delaJVcev še niso priznani. To so poglavitni vzroki, da v gozdar
stvu nimamo po.trebnega naraščaja g·oztlnih delavcev, saj n. pr .. povprečna starost 
go.z.dnih delavcev ponekod pr·e-se.ga celo 40 let. Ker je delavec predpogoj za vsak 
napredek, je potrebp.o to vprašanje 6m.pr.ej zadovoljiv.o rešit·i. Ro·čno delo sloni 
in bo še dolgo sl,onelo na ro·čni delovni sili, ker mehanizacija dela pri izkoriš·Ča
nju gozdov nima posebnih· izgledo·v. Potrebno .pa je s ,poukom in sodobnim orod
jem povečati uč·inek ročneg-a dda in delavca vzpod.huditi k temu .s pravilnjm 
nagrajevanjem. 

5. M e h a n .i z a c i j a 1 n r o č n o os o d j_ e 

Mehanizirana sredstva uporabljamo manj kot v petletki, razen kamio-nov, to 
.pa ne zavira pr·oizvodnje, ker sedaj mo,čneje ·o,dloča račun rentabilnosti. Zmanj
šanje obsega sečenj, še bolj pa raz.pored~tev sečišč na večje površine v ~vezi s 
sanitarnimi sečllljami, .čiščenji in redčenji povzro·Čata večj.o J;aztresenost etata ,jn 
zato zmanjšujeta mo žnost uporabe strojev (rmotornih žag, traktorjev, dvigal itd.). 
Na splošno se moramo usmeriti k lal1kim pri:pravam, te pa j'e treba prej <lobro 
preizkusiti , hkrati pa uvajati rpomožne izbo.ljšave. Za spra·vilo lesa iz vrtač in 
dolin . pridejo v poštev lahka prenosna motorna vlačila ; za spuščanje lesa po 
strmih pobočjih navadne .spuš·čalne priprave, .za nakladanje lesa improvizirane 
naprave z viHi in š.kripci itd., vse to lahko ~zdelamo doma. 

Ra:zširitev mehanizacije ovira tudi trenutno nesmazmerje med ceno delovne 
sile, ki Je poceni, in ceno strojev, zlasti uvo:Ženih, ki so drag.i. 

Sptičo pretir·a·nega uvajanja mehanizacije ~dela, ~e j-e ,posvetilo premalo pažnje 
ročneiiDu orodju, čepTav je to še vedno in bo še dolgo ostalo glavno orodje našega 
gozdnega· delavca, ki povečini uspešno uporabl j a ·ro.čno orodje, manjkajo pa mu 
pomo-Žne priprave in navodila za pravilno pripravo in vzdrževanje dobrih žag 
in sekir. Vedno bo,I~ in bolj se uvelja:vlja S'poznanje, da je potrebno gozdnim 
delavcem omogo·či ti strokovni napredek s kratkimi nazorno prirejenimi tečaji. 

6. O r.g a n i z a c i j s k e o ·b ] i k e i z k o r i Š č a n j a g o z cl o v 

Organizacija go:zdarntva in lesne industrije se je zelo .pogosto rnenjavala v 
o.pevativi in v republiškem v.odstvu, pri tem ·pa je panoga izkoriš:čanja .g·ozdov pi'e
hajala zdaj sem, zdaj tj a . Pravzaprav je bistveno le to, kje je ta panoga bila v 
.o.kviru terensk·ih gos-podarskih organizacij, ·ali v sklopu goz.dar·s·tva ali lesne 
industrije. V začet·ku je bilo _,jz.korišča.nje ·gozdov pri gozdnih gospodarstvih; od 
k·onca 1949. do konca 1952. leta je bilo pri l-esnoindustrijskih podjetjih, pozneje, 
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od leta 1953 naJPrej pa zopet pri gozdnih gos-podarstvih. Za prenos eksploatacije 
k LIP je tedaj g·ovorila potreba, da bi se .gozdna gospodarstva lahko čimbolj po
sve~ila gojitvi in negi gozdov, ki sta hi1li prej za.radi pretirane eksploa.tacije ,zapo
stavljeni. Menili so, da si bodo LJ,p v lastni režiji :svoje žage uspešneje oskrbovala 
z lesom, ker so tr·dil:i, -da so bila prej GG kr,iva za slabo aEmentacijo žag. Za 
vrnitev eksploatacije h GG leta 1953 pa je bilo odloč·ilno mnenje, da naj se zaradi 

Naš najboljši pomočnik ne le 
pri izkoriščanju, ampak tudi 
pri gojenju in negi gozdov so 
dobre ceste. Nova kamionska 
-cesta na Rovtarici (Foto: inž. 

F. Rainer) 

J2'jČrpanosti g.o.zdov in po.trebnih sanitarnih s-ečenj eksploatacija priključi .gozdar
stvu, da bi se laže opravlja·la medsebojno povezana dela, kombiniraJa zaposlitev 
gozdnih delavcev in v ·istih rokah z,družila gradnja gozdne prometne mreže. 

Pri LIP so o-bstajale manipulacije v rangu gozdnih uprav, ki so izvajale 
vso ekspl·oatacijo. PH GG pa s-o eksploaJtacijo prevzele goz-dne uprave, zlasti ko 
je bila eksploatacija znatno zmanjšana in je bilo potrebno v ·izkoriščanju zajeti 
predvsem goj·itvene sečnje. 

Leta 1954 tS'O bile po novem Zakonu o .gozdoVJih LRS ustano·vfjene okrajne 
uprave za g.o:zdarstvo, ki so prevzde upravo .gozdov SLP, GG ;pa so zadržala le 
operativne posle. Odnos mod njimi še ni povsem razčiš-čen, čeprav je glede- na 
naše gozdnogospodarske razmere jasno,. da k Q•krajnim upravam sodi predvsem 
nadzor in posredna upra.va, ostalo pa h GG. Tako bo.do mogle slednje smotrno 
delovati in tako se borno hkraH izog.nil-i razmetavanju s kadri in strošk1. 
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Pogoste reo·rganizacije pa niso bistveno vplivale na ,obseg aE nacm sečnje 
goz.dov in izdelave g·ozdnih sorti:mentov, ker so obseg nalog določoili ~ružbe?~ 
or.gani, ·kvaliteta dela pa je .bila odvisna od str~k·~'V.njakov. in dela:rce:v, ki so bth 
pri eni ali drugi ·organizacij.ski obliki navadno Isti. Odkazilo drevJa Je v v:sakem 
primeru opravljalo gozdarstv·o, le da se v prvih obdobjih pri -tem niso mogla upo
!tevati gozdnogospodarska načela. Pač pa .se je izkazalo, da je vedno kor,istno. 
če s;ta izgradnja in vz.drž.evanje gozdno:prometne mreže v istih rokah, v prig,tojno,sti 
tistega, ki je zainteresiran na trajnem odpiranju gozdov, ter če je ostalo delo
vanje tako o·rganizacijsko p.o'Vezano, kot najbolje u-streza gozdnogospodarskim 
razmeram. 

Gozdna gospodarstva so imela nekaj Ča·sa zna;Čaj ustanov, nato pa. zopet 
podjetij. Posebnosti go·zdarstva zahtevajo .po.sebne predpise o podjetjih v gozdar
st·vu, ker mnoge naloge niso podj.etniš.kega značaja, kot ga določajo sedanjoi pred
pisi o podjetjih. Izko·riščanju gozdow- ,pa ti predpisi popolnoma ustrezajo. 

l:. lz.ko·riščanje gozdov 194'5-1954 v številkah 

Kljub pod·rohnim 1in vsestranskim evidencam, ki so o.bsegale v glavnem le 
plan načrtne distribucije lesa, :s-o "bili po·datki o -sečnjah in .potrošnji lesa na pode
želju vedno pomanjkljivi, kar je ·PazurrnlJiv.o., ker je podeželska po.trošnja oskrbo
vana pretežno z mno.g·oŠtevilnih zasebnih go.zdnih parcel. Podatki o blagovni po-
trošnji, ·ki jih navajaj-o razne službene statistike, so precej natančni. Nas pa zlasti 
zanima s·kupno izkoriščanje gozdo:v, ker je le to odloči,lno ·za stanje in razvoj 
naših gozdov. 

Lokalna ali podežels.ka potr.ošnja le.sa j.e po ratznih poda1tkih ocenjena z ok. 
2,400.000 m3 . P.o· prvi anketi o potrošnji lesa na podeželju iz leta 1951 je rezul•tat 
še višji, toda očitno preti-ran, t. j. ok. 2,800.000 m 3

• Novejš-e 1o~nejše ankete .so 
ugptovile znatno nižjo potrošnjo. Za obdobje .petletke, ko je bila potrošnja naj
višja, jo cenimo letno na o·k. 2,300.000 m 3, pozneje pa se je postotpn<> zmanjševal~. 

Moramo pa upoštevati ·še eno neznafllko, to je čr.panje l(,::s-a na •t. i. neg·ozdnih 
zemljiščih. Zaradi ·Omejitve sečenj v go~do:vih .so se zadnja leta· .povečarle sečnj. e 
na neg.a;zdnih zemljiščih, kjer ni po.trebno sečno dov.oljenje. Ni znano, koliko 
lesa je hilo posekanega izven gozda, .g.otovo pa te koli.čine presegajo trajno letno 
zmoglj1~Vost teh zemljišč. Lanskoletne tovnstne sečnje cen·im na ok 500.000 ma. 
V številčnih .podastkih, ki jih navajam, te se.čnje niso zajete {ralZiiredelnici št. 1 
in 2). Da hi dobili ·boljši pregled o potrošnji, bo portu-ebnQ .tudi te ~Seč:nje stati
stično zajeti, ker jre jasno, da bo s 1prestihanjem lesnega ia:vi.ra z .negoozdnih zemljišč 
del hremena padel na gozdove. 

Raz,predelnica .š,t. 1 sloni na podatbh ohridskega :posvetovanja in na planu za 
leto 1955. Kaže nam udelež-bo Slovenije ,pri izkoriščanju lesa v vsej državi in 
.pretirano vis:oke .nak)•ge Sloven~je, zlasti v d·obi petletke, ,posebno glede iglav
cev. Nato :pa ·Se ta delež Slo·venij.e naglo zmanjš:uje, hi,treje, kot v jugoslovan
,skem merilu. To je ra~umljivo, 1.k.er je ~Sečnja v Sloveniji presegla prirastek gozdov 
močneje od setnje v jugO<slovanskem povprečju. 

Razpredetnica št. 2 sloni na prečiščenih :podatk·ih Zavoda .za ·plan LRS. Seda
nji prirastek gozdov LRS ·se je .po novejših tak~acijskih meritvah povečal na 
2,500.000 m3

, namesrto prejšnjega 2,100.000 m3 , .kot ga je ugotovila hitr<I; inventari
.za:cija go.z.dov. Na leto 1945 ,odpaJde popravljeni prirastek 2,900.000 m3 . 

Razprede:Jlnica kaže v 2. rubrik·i, da smo v pTeteklem ,desetletju izkoristili 
povprečno 166% .lesnega prira·stka, ali za 21 milijonov m3 preve·č. Ker pa so 
lesne zalo.ge v na·ših goz-dovi·h pren1zke, bi smeli praviloma izkoriš-čati manj ·Od 
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Primetjava izkoriščanja lesa •~.; jih 

(v 1000 m:1 bruto lesne. 

L RS J 
FlRJ 1 1 

Letno Lesna 
skupaj 1~1 indus. ~ lokal. llndustr. 11oka!ne 

povprečje 
sku-

seč nje po tr. skupaj sečn·e km~cke 
pi na FLRJ FLRJ l secoje 

11,000 ms 1 o/o J1,000 m3 1 o/o 11,000 ms 1,000 m3 l1,000 m3 : 1,000 ms 

1947 }51 ig l. 3097 38 2372 39 725 8181 6074 2107 

" 
list. 2389 Il 814 13 1575 21031 6536 14495 

" 
skup. 5486 19 3186 . 26 2300 29212 12610 16602 

1902;55 igl. 1603 28 1085 27 518 5681 3994 1687 

" 
list. 1612 9 530 11 1082 17294 . 4804 12490 

" 
skup. 3215 14 1615 18 1600 22975 8798 14177 

1947}55 ig l. 2433 34 1800 35 633 7070 5150 1920 

" 
li·st. 2043 li 687 12 1356 19370 5766 13604 

" 
skup. 4476 17 2487 23 1989 26440 10916 

1 
15524 

1952 skup. 3789 

1 

15 
1 

1939 20 1850 25157 
1 

9942 
1 

15215 
1953 skup. 32].3 15 1603 19 1670 22469 8609 13860 
1954 skup. :1063 14 

1 

1583 19 1480 22274 

1 

8443 

1 

13831 
1955 »larn

1 

skup. 2733 
1 

12 1333 16 1400 
11 

22000 8200 13800 
1 

Razpredelnka št. 1 

prirastka, če hi ho·teli .go.z.dove po;p·ravibi, to pomeni, da smo :toliko močneje 
prekoračili redno zmogljivost g.oz.clov in se je zato prilrastek .gozdov neprestano 
zmanjševal. 

Po podatkih ohridskega posvet.o'Vanja je odpadlo od posekane lesne mase v 
raZJdobju_ 1947/53 na republike: Slo·venijo 20,3%, Srbijo 24,0%, Hr:vatSiko 22,7%, 
Bo;sno in Hercegovino 26%, Maked.onijo 2,6% in l:rno gor.o 4,4%; glede na pri
rastek pa je bi~lo izkoriščeno v posamezni republiki: Sloveniji 257%, Srbiji 198%, 
Hrvatski 124%, Bosni in Hercegovllini 125%, Makedoniji 78% in Črni gori 108%, 
ali v FLRJ povprečno 149%. (V Slovenij.i je bil tedaj raČUnan prirastek z 
2,211.000 mtl in povprečna sečnja s 5,669.000 mll; tako je izračunan prevelik ·odsto-

1 1 

1 2 

3 1 

Sečnje g·ozdov LRS v letih 1945-1954 in primerjava s p·rirastkom 

(v milijonih m~ bru-t-o lesne mase na panju) 

1947,1948 19491 !950 1952,1953 
Povprečno 

Leto 1939 1945 1946 1951 1954 47 1 ~ 147 
1 

51 1 54 54 

Mil. m3 3,30 3,5014,31 5,37 5,98 6.5915,15 4,35 3,79 3,27 3,06 5,60 3,37 4,77 
o;0 od pri 

ra stka 112 119 147 185 207 2401193 161 148 129 122 204 133 177 
Indeks 
45/54=100 73 ( 77 95 118 132 145 114 .96 84 72 68 123 74 105 

1 

' 45 
54 

4,541 
1 

166 

100 
------
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tek izkoPišča:nja, medtem .ko je ,po p-opravljenih podatkih preseže.k manjši. Podo·bno 
bo verjetno tudi v drugih republikah). 

Razpredelnica št. 3, ki sloni na službenih statističnih podatkih LRS ·in FLRJ, 
nam ·kaže, da je LRS prispevala v petletki k izvršitvi p1ana distribucije (t. j. 
brez 1oka·lne potrošnje) povprečno 26% o.d celotne kol.ičine za FLRJ, ali v deset
letju povprečno 22%, medtem .ko .so slovens.k·i gozdni fondi udeleženi; po površini · 
:z 10% in po zall{)gi zrele lesne mase ok. 6%. K temu je pripom·og.la lažJa dostopnost 
slove~·skih goz.dov in večja udeležba iglavcev, kri. so bili bolj zaželeni. 

Ostvaritev proizvodnje lesa za načrtno distribucijo 1945-1954 

(v mil. m-~ neto lesne mase) 

Leto 1 194-~ 11947 '11948 ! 1949 '11950 11951 11952119.33 :
1

1954

1

1 j Povplrečje 
1

.-__ - 1 
i , J 47/51 52 54 47iS4,45/54 

j FLRJ·---'--4-,12-- 6,73 9,82 12,33 9,76 8,24 8,78 7,20 7,06 9,38 7,M 8,74 1),23 

LRS 

LRS:FLRJ 

1,09 2,38 2,51 3,07 2,49 1,88 1,58 1,43 1,34 2,46 1,45 2,09 1,78 

.1 __ v-~
0

~/ o _ ____,__2_6__,___3_5~_2_6_:__2_5--'--2-6___!_-=~,_3~-1-8 ___,___2_0 _,__·_1_9 _,___26_' _ --~= __ 24 L2:__ 
Razpredelnica št. 3 

Ra.zp!redelnica 4 nam kaže, da smo petletni načrt dosegli že v letu 1949 ozi
roma, da smo ga v ,petletki p•resegli za 66%. V posameznih letih so bili določeni 
mnogo višj·i plani, kot jih je prvotno predvideval petletni naČr·t, zato jih v neka
terih letih nismo dosegli. 

Za prenapeto ·izvajanje planov v posameznih letih je značilno, da je bil 
pla;n najniže realiziran leta 1951, in sicer z 81% {Jetni plan 2,320.198 m3 , reali
zacija 1,877.364 m:l ), t. j takrat, ko je bil plan v petletki najmanjši, kar priča o 
precejšnji izčrpanosti proizvodnih. virov, hkrati pa naka:zuje nagnjenje k zmanj
ševanju sečnje. 

Tri faze goz.dne proizvodnje: sečnja, spravilo in prevoz ali oddaja lesa so bile 
različno ostvarjene, kar je h1lo zlasti očitno pri prehodnih zalogah. 

Izvršitev petletnega plana gozdne p.roizvo~~;~.je lesa LRS za načrtno distribucijo 

(v neto m 3 ) 

Leto 
_ Petletni plan 1 Izvršitev i .3: 2 1 

neto m3 

1 

neto m3 
1 o/o . 

2 ~ 
---1 

4 1 

1 q.p 2,088.000 2,381,676 11~ 
i (Ivzršitev 

1948 1,648,000 2,507,832 153 
19-!9 1,313.000 3,070,836 234 

po statistiki LRS) 

1950 1,226.000 2,494.992 203 
1951 1,138,000 1,877.364 165 

1- _____ .. . 

Skupaj 7,413.000 12,.132. 700 166 
---·-

Razprede1nica št. 4 
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Struktura izkoriščenega lesa v LRS po lesnih vrstah, sektorjih lastništva, 
uporabni kvaliteti in namenu uporabe (v o/o bruto lesne mase) 

- ··--

1 Po namenu 
Lesna vrsta Sektor Od bruto mase odpade na --

1 
Leto 

. tehn. les drva 

'k"•'··l 
0/o drž. 1 nedrž. tehn.l 1 odpa-~ blag.llok. 1 blag.l tok. 

les drva dek skup. prom. potroš.
1 

prom. potr_oš. 

1 igl. 51 

1 

46 54 75 7 18 
1 

100 75 
1 

-2.1 

i 

18 82 
1946 !list. . 49 25 75 8 73 19 100 64 36 25 75 

1 skup. 100 36 64 42 39 19 
1 

100 74 
1 

26 24 76 
-

1 
1 

1 

1 1 

ig l. 54 45 55 73 7 20 100 79 21 29 71 
1947 list. 46 

1 

25 75 10 
1 

70 

1 

20 100 74 26 32 68 
skup. 100 36 54 44 

1 

36 20 
1 

100 78 
1 

22 31 69 

1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 ig!. 61 55 45 

1 

75 5 
1 

20 100 

1 

84 16 . 16 84 
19481 Hst. \ 39 22 78 11 69 

1 

20 100 74 26 21 79 
skup. 100 42 58 5,0 30 20 

1 

100 83 17 21 79 
.l 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

:1 

1 igl. 59 '53 47 75 1 5 20 100 85 15 12 88 

1 

1 

! 

1949 list. 41 31 69 13 '67 

1 

20 100 

1 

82 18 31 69 
__ 1_ skup. 100 1 44 56 50 30 20 

1 

100 84 16 
1 

29 71 
1 1 

!• 

i 
1 
1 

r 
1 ! . 75 

.1 

1 

1 

! 1 tgl. 55 52 48 6 19 100 80 20 14 86 
1950 list. 45 26 

1 

74 

1 

1_1 70 19 100 76 24 25 75 

l 1 
___ l_skup. 100 41 ·59 46 

1 

1 igl, 51 

1 

52 48 73 

1 

1951 list. 49 21 72 9 
skup. 100 

1 

40 60 42 
li 

1 
'; igJ. 1 52 

1 

1 

53 4'1 75 

1 

1952 j list. 1 48 18 82 1' 11 

1 

skup. 100 36 64 1 44 
1 

i ig!. i 51 

1 
-- -

1 36 6-t 75 
1953 list. 49 21 79 14 

1 skup. 100 29 71 45 

l . igl. 
1 1 

1 

49 
1 

34 

1 

66 77 
t9541list. 51 24 76 18 

skup. 100 29 71 46 
1 

47!5·1 list. 44 

35 19 100 

1 

1 g '18 100 

1 

73 18 100 
40 18 100 

1 
100 \ 8 !7 

72 17 100 1 39 
1 

11 ~oo_ 

9 16 100 
70 16 100 
39 16 100 

1 

8 15 100 
67 

1 

15 100 
39 15 100 

6 19 
70 19 

79 21 
i 1 

1 

1 
76 24 
68 32 
75 

1 

25 1 
1 

75 1 25 
1 70 30 

74. 26 
1 

i f 27 1 

14 .· _ g~ .1 •73 

1 

•75 25 
81 19 
76 24 

1 

23 77 
1 

1 

23 77 
28 72 
27 73 

1 

1 

1 

13 87 
26 

1 

74 
25 75 

\ 

1 

12 88 
22 78 
20 

1 ' 
80 

: 

13 87 
1 24 76 

2-3 77 1 

i 
1 

19 ! 81 --1 
2.i . 72 

1 

igl. '1' 56 
52 
27 
41 

48 
73 
59 

75 
11 
4·7 ·3+ 19 

100 
100 
100 

83 
76 
81 

17 
24 
19 1- \ skup. 100 

1 i 

27· 73 1 

~~ ' 1 
771 

i ig I. 51 42 ss 76 s 16 1 oo 7 4 26 1 n 
S2;541list. 49 21 79 14 70 16 100 75 25 1 2-t 

skup. 10.0 32 68 4~ 39 16 100 74 26 23 

47{54 l~i. ~~ 1 ~~ ~1 i~ 7l 18 :gg ~~~ ~~ ·-7-1 -~~------,c--~-~-
k 100 ' 38 '62 37~ - 1 

1
1
8
8 1 '----'---s_u_p___:. c_ _ _ j__,_;_ _ ____:_4_7 _...:__v_'-----'---1 o_o___!__7_9____,_1 21 26 7 4 

Razpredelni.ca št. 5 
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Analiza razpredelni.ce št. 5 nas opozarja zlasti na ,naslednje: 
l. Odstotno razmerje izJco.riščanja iglavcev in listavcev v povprečju .sic~r

nstreza stf'ukturi gozdov, t. j. 56% iglavcev in 44% 1istavcev, vendar je bilo v pet
letki izko.riš·čano drevje, ki je bilo kvalitetnejše ·nd povpre.čnega, to pa 's·i iz številk 
ne vi.di. Za·to je bHo v ·zadnjih letih po,trebno in bo ,potrebno tudi v ·bodoč·e uvrŠ·Čati_ 
-v .sečnje slab'še drevje. 

Zara·di ·potr eb .družbenega plana {državnega 1plan<~, distribuc;ije), predvsem za 
i·zvoz, ,se je delež 'igla.vcev .stopnjeval do leta 1949, na·to pa je začel padati. 

2. V petletki je bila udeležiba .državnih .g.ozdov v planu eksploatacije znatno 
večja ( 41 : 59) od razm,er ja leSinih zalog, ki je bilo 37 : 63 .. Državni sekt.or je nam
reč laže ·ohvla,dati, ra,zen tega 1pa so h:ile njegove lesne zal·oge večje. Pozneje se· 
je v tem razmerju močno večal ·delež izkoriščanja nedržavnih goz-dov. Sedaj jre 
izk·oriščanje državnih gozdov že manjše od prirastka, medtem ko je v nedržavnem 
sektorju še vedno precej večje (lani ta 38% ). 

3. Pri ra:zčlenitv1 na tehnični les, drva in odpadek nam ·Številke ali o.dstotki 
še ne .povedo -vsega, ·odločilna je namreč tudi kvaliteta posekanega drevja. Znano 
je, da se je •do leta 1950 pod pritisd<om plana in izvoznih potreb itlkor~ščalo boljše 
drevje kot po:zneje. Enak odstotek tehničnega lesa v za.dnjih letih torej pomeni, 
da .sedaj les znatno gos:podarnejše izk,oriščamo kot .smo ga ptrej. Raz·en tega pa 
v napeti plansk1 dobi iz drevja večkrat niso hiJ.i izdelovani najprimernejši sorti
menti, čeprav je kakovost lesa to omogočala. Pod pritiskom p-otreb in nag.Iice smo 
včasih iz·delo·v.ali najpotrebnejše s.o·rtirnente ne glede na to, da surovina ni bila 
ve.dno kvalitetno izrarbljena. 

Odstot-~i k:a,žej.o nage1 na.pre·dek v izkoriščanju listavcev, ki se je klj,ub slab
šemu drevju in močno zmanjšani sečnji povečal od 11% v povp1rečju 194 7/51 
na 18% v letu 1954. Za 7% izboljšano tehnično· i:zJkoriščanje listavcev pa je pome
nilo letni ·prihranek 110 .. 000 m 3 lesa.. Ta napredek ·Se vidi tudi v tem, .da .se je· 
pril~v :tovrstne industrijs.ke .sur,ovine povečal, ·kljub temu, ·da se je sečnja 1iistav
cev zmanjšala od 2,389.000 rn 3 {povprečje 1947/51) na 1,575.000 m3 v letu 1954. 
Z n.adaljnj'1m zmanjševanjem p-otro-šnje drv pa bo mogoče odsto-tek tehničnega . 
lesa listavcev še povečati, .kot nam že sedaj izkušnje kažejo. 

4. Na.predka v izkoriščanju lesa ni mogoče presoditi po ods,t.otku odpa.dkov. 
ker pri tem ne upoštevamo, rrazlik v kakovo~sti drevja, zlasti pa tudi zato, ker od
pa·dki niso bili izmerjeni, ampak je bila. bruto lesna masa pogost{) izračunana iz 
neto mase s pomo·čjo predvidenega odstotka odpadkovj količina lesne gmote pa 
je bila z merjenjem ugotovljena le takrat, .ko so bili n21:merjeni že izdelani lesni 
rsortimenti, torej neto masa. Nadalje opa~amo, da v ·Obravnavanem o-bdobju 
ustrezne cene lesa in izboljšane prometne naprave niso s.amo zmanj'.šale odpadkov, 
ampak so tudi pospeševale njiho;v:o iZikori!ščanje zlasti kot na·domestilo za •dtrva. 
To potrjujejo tudi novejše ankete ·O po.tno·šnji lesa na podeželju. 

5. Spričo močno znižane sečnje v obdobju, ki je ~ledilo petletki, dokazuj.ejo, 
neznatno zmanjšani o·dstotki bbrgo'vnega prometa, da se je l·oka1na potrošnja lesa 
močno zmanjšala. 

Kot je bilo že omenjen·o, je struktura po sor.timentih mo·Čno o.dvisna o·d kva-
litete drevja, Ie-te pa .stabi.SJtika ne .spremlja. Razmerje sortimentov je bilo v napeti 
p.lanski do·bi odvisno od mnogih s·ubjektivnih momentov ali od trenutne potrebe
po različnih izdelkih. V obravnavanem ohdoobju tudi ni biloo regula.ttornega. usmer 
janja tržnih cen, zato v razpred.dnici št. 6 ne navaj,am podatkov po letih, ampak 
le v po.v.prečjih za glavna razdobja. Za 1podrobnej,šo analizo bi morali razmotriti_ 
strukturo vsega lesa, ne le ·onega iz plana za načrtno distribucijo. Razpredelnica. 
na.m kaže, .da ,ge je kljub manjši sečnji delež ,drv zmanjševa:l. 
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Struktura za državni plan LRS izkoriščenega lesa po gozdnih sortimentih 

(v % od :skupne letne neto količine) 

Sortiment 

Hladi vseh vrst 
Jamski les 
Drogovi . 
Ostali okrogli les 
Pragi . 
Tesan in kalan les . 
Celulozni ~es 
Drva . . . . 
Droben tehnični les 
Taninski les . 

47/51 

654 
12:7 
14 
o:5 
0,03 
8,3 
9,0 
1,8 
0,87 

lglavci 

1 52j54 1 

60'5 
17,6 

1,9 
0,1 
0,03 
7,6 
8,8 
1,8 
1,47 

47/54 

64,4 
14 4 
1:3 
0,5 
0,03 
8,1 
8,4 
1,8 
1,07 

Listavci 

47/51 1 52/54 1 47154 1 

19,2 ', 22,3 19,7 
0,3 0,8 0,9 
0,06 1

1

, 0,2 0,1 
0,24 1,6 0,6 
3,5 2,2 2,8 

.1 

7,9 
57,0 

6,7 
58,9 

2,4 3,6 2,8 
!t -- - 8,8 1 4,4 7,.5 

------------~---------,-------~;--------~------~------~-------~---~---

1 100 1 100 1 100 1 100 _ 1_2_00 _j __ l~ 
_ Oglje (og!. drva) . 

Skupaj . 
-------------~-------~------------~------

Razpredelnica št. 6 

V -razpr-edelnici št. 7 je pr~kaza;na skupna ,tržna vrednost lesa za posamezno 
let-o. Kot osnova so upo-rabljene sedanje pro.ste tržne cene go,ronih sortimentov. 
Ker lesni s-ortimenti, .kot je bilo že navedeno, niso bili v celotti odsev kako.vosh 
drevja in ker za lokalno potrošnjo niso znani sortimenti, izra·čun tržne vrednost-i 
J.esa .p-o .sortimenti.h ne hi nudil natančne ·sli.ke ali pa razv·ojnega .p-rikaza izkorišča
nja gozdov. Zato navajam 1e približne v·redno·sti lesa v skupnih zneslcih. Toda ni 
važ~n le izkupiiek .za les, ampak hkrati tu-di proizvodni stro&ki in vpliv izko·rišča
nja na razvoj g.ozda. Tudi glede ,tega smo do sedaj do~·egli že lep napredek, -ker 
izkoriščamo že veliko lesa '0·d redčenj in <>d podobnih po.:segov, k·i ve-Čajo prirastek. 

Približna hina vrednost izkoriščenega lesa v LRS v letih 1947-1954 

(v milijardah dinarjev) 

Leto 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 !Povprečje 
47j54 

Milijard ;in 1 27,91 34,21 37,5 28,1 22,3 20,2 17,8 i7,2 
1 

25,6 

1 Indeks 1 
47/54 = 100 109 1133 

1 
146 110 87 79 69 67 

1 

100 

Razpredelnica št. 7 

D. Gozdno-prometno omrežje 

V okv·iru .svojega članka utegnem poda"t>i le ~bežen pogled na stanje in potrebe 
g.oz·dnopr.ometnega omrežja. četudi ·se je .prometna mreža. v primerjavi s pr-ed
vojnim ·stanj;em precej izboljšala, predvsem ·v socialističnem sektorju gozdarstva, 
smo vendar -še daleč za naprednimi ·državami, ali za la~tnimi potrebami, ki izvr-
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Stanje prometne odprtosti gozdov 

Republika 

1 

1 

'1 
Površina gospo-

1 

Odprti gozdovi Delno Neodprti gozdo·vi darskih gozdov odprti gozdovi 
1 

1,000 ha 1 °{o J 1,000 ha ' o;o 1 1,000 ha 1 °/o 1,000 ha 1 °/o 

L.R'S 
FLRJ 

843 
6186 1

100 1 100 500 
1750 

343 
4086 350 lsl 

Razpredelnica št. 8 

rajo iz pomanjkanja lesa. Zlast·i je bila škodljivo, da smo mnoge gozdne predele 
po'Spešeno izkoristili, preden je bila zg.rajena ustrezna prometna mreža, Jci pa je 
za nadaljnje gospodarjenje vendar potrebna, čeprav pod težkimi amortizacij.s:kimi 
pogoji. 

O .stanj·u :prometne mrože nimamo še natančnejših padatJkov, .z.Jasti ne p.o 
eno•tnih vidikih.. Govorimo o odprtih gozdovih, kada~r prometna mreža ·oumgoča 
napredno g·os.podarjenje, o .del.n.o odprtih, kadar imajo le glavne p-rometne žile, 
in o neo·dprtih. goz.da.v~ih. Po teh kriterijih kaže razpredelnica št 8 stanje gozdov 
.po !Sedanjih približnih podatkih. 

Razpredelnica št. 9 . .prikazuje približno .stanje cest in obseg po voJni zgrajenih 
cest (po ~perspekti'Vnem planu 'in ·po po.datkih pos·ehne ankete .s ko·rekturo stanja na 
1 000 ha v LRS). 

Ra·zen 381 krn novih kamionskih cest je ··bilo v .povojnem de-setletju rekon
struirano <tudi še 183 ·km :gozdnih cest v ·kamionske ceste. Zgrajeno je tudi 55 žič
nic .z .dolžino ak. 146 km. 

Naj bo ob tej priložnosti omenjeno še to. ·da je bil-o v .o·bravnavanem obd-obju 
zgrajeno 88 upravnih in .stanovanjskih rpnslo:pij in 70 Io,garnic. Skupno je bilo 
investirano v g1radnje ok. 2263 milijonov din. Pri tem pa ni všteta .v·rednost drugih 
zgradb ~o·t barak, .garaž, gospodarskih .pos1·qpij, telefonov in ·str·oškov za .po•pravila. 

Razpredeln~ca št. 9 nam kaže, da je v Sloveniji razmeroma znatno bolj·še 
stanje gozdno1pro.metne mreže, zlasti gozdnih cest, kot v drugih .republikah; toda 
tempo graditve je po vojni v Sloveniji zelo zaostal za drugimi republikami. Inten
zivnej·še gospo·darjenje, ~~i ga zahteva s1tanje naših gozdo.v, .pa narekuje pospešeno 
zgraditev prometnih naprav, kot to deloma, vidimo v planu za leto 1955. Ceste so 
naj.bo.ljša investicija za gozdove in predpo.goj za njihov na:predek, kot .so poudar-

Stanje in izgradnja gozdnih cest 1947-1954 

Stanje ali zgraditev 

Stanje ces.t vseh v rst (pri FLRJ 
tudi gozdnih žele 

Zgrajeno 1947--19 
Stanje 1954 
Plan 195.5 

znic) leta 1945 
54 

Stanje na 1000 ha g ozda leta 1954 
--· 

LRS 

dollina 
i 

LRS: 

1 

inv es-
FLRJ tici ja 

1 l<m 
1 

o;o 
1 

mil. din 
1 

1553 21 
381 4,5 1.224 

1934 15,6 

1 

100 14 
2,1 

Razpredelnica št. 9 
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FLRJ 

dolžina 
1 

in vesti-
ci ja 

km 
1 

mil. din i 
1 1 

735Q 
5083 27267 

12478 
717 
1,6 
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ja1i tudi vsi eksperti FAO na ne:davni konferenci v Dubrovniku. če upo-števamo, 
.da ima Svica .po rdoslej znanih rpod~tkih 57 -km, Francija 10 km in Srednja Ev-ropa 
lO l<!m cest na 1000 ha g.ozdov, je jasno, da moramo zgraditev cest pospešiti. Pri 
tem ne bi bilo po,trebno čakati, da dosežejo vse republike enako ,gostot_o omrežja, 
ker sta tudi go:spodarsko .stanje im razvojna možnost gozdov različna. Sicer pa že 
sama .stopnja d-osegljive racional-izacije t.rans.portnih stro-škov narekuje vrsto pro
metnega sredstva. 

Po zveznem .per.spektivnem pl-anu je za Slovenij.o predvidena zgraditev 992 km 
prometnih žil, od rtega 200 .km trdih, 170 km -mehkih in 530 km zemeljskih poti ter 
92 ·km r-iž in žičnic, .kar pa verjetno ne bo za-dostovalo. 
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E. Postranski gozdni proizvodi 

Večkrat nekatere .p:ostra,nske goiZdne proizv.o-de zanemarjamo ali podcenjujemo, 
največ za.radi nepoučenosti, čeravno le41 lahko .p-Omenijo znate~ donos gozdov 
oodisi. za blagovni promet bodisi za lastno potr.ošnjo. Razni ·sadeži in zdišča so 
med drugim .dober vir zaslužka za slalbotnejšo delovno silo. 

Spričo pomamjJdjivo\'iti s.tatistič:nih po.da,tko'v za les kot glavni gozdni pn~izvod 
ni čudna., da so podatki o posb-anskih go.zdnih proizvodih še nepopolnej"ši. V ra-z
predelnici št. 10 navajam .podatke, kolikor so z-nani iz službene statistike za 
leto 1953. 

Vrednost postranskih gozdnih proizvodov v ]etu 19·53 

Vrsta postranskega p_r<-li-zv_o_d_a-----;-----L-R--;S---'-~--;'========F-L-R-;--J-~/-"o-1 1.000 din j 0/ 0 - 1.000 din 1 _ 

1 1 Paša 
2irjenje 
Semena 'in podobno 
Vejniki 
Zdravilna zelišča 

1 

G. obe, jagode in podobno 
Smola 
Kamen m podobno 

~--------

_1 ___ ____ Skupaj 

900 3,8 221.000 1 

5.400 23,0 9.600 
900 3,9 8.680 

3.,600 15,3 15.140 
400 1,7 4.770 
200 0,8 2.507 

11.700 49 8 93.700 
400 l) 62.500 

52,9 
2,4 
2 l 
3:6 
1 '1 
0,5 

22,4 
15,0< 

23.~~-;-- '~~4_17_.8_9_7_...:..___1_00 _ __: 

Razpredelnica št. 1 O 

V resnici so doho.dki o-d pO'stranskih gozdnih proizvodov znatno večji, zlasti 
pri sadežih, ,gobah, in paši, ker je v statist-ične podatke težko zajeti vse izkoriš,čanje, 
ki je v veliki meri priložnostno. Gozd&v.i omogočaj.o še veliko večji donos po-stran
skih .pr·dizvo·dov, .potrebno je le razvi.ti razumevanje in po:znavanje nj~hovega iz
koriš~anja. V novejšem ča.su se ·to ·razumevanje utrjuje zlasti za zelišča in g.obe, 
pri tem posebno podjetje »Gosad« uspešno· upravlja pro:pagandno nalogo. 

V ra.zpredelnici ni na'Veden ·dohodo!c od lova, ki je tudi znaten, dohodek od 
paše pa je za go.zdar.stvo po večini le slabo .spričevalo, ki se .mu je ponekod težko 
izogniti. Najznačilne~ši, pa tudi do sedaj največji postranski .do.ho·dek ;daje pri na·s 
smolarjenje, ki se je razvil0 šele .po vojni. Doseglo je letno 80--175 ton smole. 
P.Iansko fon3iranje je ,poneko·d povzr.o:oilo, ,da ·su se smolarila tudi .pretanka drevesa, 
na katerih to ni bilo opravičeno in je ,bil 'donos iSmo.Je v primerjavi s škodo le 
majhen. Sedaj pa gr.e tudi smo1a·rjenje v l<ioralk z nego go.zd.ov in pomeni važen 
materialni in finančni donos. Me.t:oda smolarj,enja na rdečem ho·I'U, ki j·e pri 
nas naj1bolj zastopan, je dognana' in našti smolarji .so že izkušeni. Potrebni pa bodo 
še poskusi stimuliranja s kislinami. 

Med postranske ·proizvode bi mogli prištevati tudi proizvodnjo deri·čnih olj 
iz igličevja, ,k,i Je bila nekaj časa lepo razvita, se.daj p-a zaradi ekonomskih vzra.kov 
popušča. 

F. Perspektiva izko·riščanja gozdov 

Na raznih strokO'Vnih posvetovanjih, .zlasti v Ce.lju in Ohridu leta 1954, je 
bilo vprašanje perspektive izko:riščanja ,gozdov v povezavi .z osta~irni pr~zad.etimi 
vprašanji temeljito obdelano in podaue us.trezne smernice .za izdelavo :per·spektiv-
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nega plana gozdnega in lesnega go.spoda;rstva, ki je pred končno izdelavo. Odveč 
bi bilo te smernice ponov-no navajati, in z.opet .poudarjati najbolj naglašeno na

·Čelo, n_aj .se obseg izko·riščanja go,zdo.v čimprej, a najpozneje do leta· 1961 v.sklad·i 
. z redno zmogljivo.stjo go.z,d.ov, da bi izboljšali njihorvo donosna spoBobnost. V 
·drveh je še znatna .rezerva industrijske surovine, potrebno je le zmanjšati porabo 
drv; to je eno iz.rned velikih nalog našega ceiotnega gos·poda.rstva. Z .intenzivno 
nego gozdov moraJmo povečati .prirastek in poceniti pr·oi.zv-odnjo, zmanjšati in 
up·orabljaJti g-oz,dne odpadke in nujno izboljša•ti goz·dnoprometno mrežo. V ta 
namen je treba naj.prej z.asnovati generalni načrt o.ptimalnega omrežja za posa
mezne gozdne k .. omplekse in ga na•tra v ·okviru ·danih sredstev ·dosledno izvaj·ati. 

Prirej-ati je treba tečaje za pouk delavcev o p,ripravi in uporabi orodja tn v 
zvezi s tem razviti domačo proizv-odnjo potrebnih pripomočkov, kakor tudi pro
izvodnjo lahkih, na-šim razmeram ustreznih strojev za mehaniziranje spravila lesa. 
kjer je pač upravičeno. 

Uveljavlja.ti je t·reba ustrezne poklice gozdnih delavcev in :p:ri zaslužku pri
znati odškodnino za posebne stroške in napore, da bi tudi s te strani razvi.Ii 
kvaliteto in .delovno zavest ter vzgojili potrebni naraščaj. 

Pr·i uvajanju mehanizacije se moramo nasloniti na predhodno doma preizku
šene lahke pr-iprave in si pomagati tudi z lastnimi improvizacijami. Institutu ali 
drugi ustrezni orga.nizaciji je treba omogočiti, da bo smotrno opravljala talce po
izkuse in jih uvajala v prakso. Vsclcakor pa je treba pri delu spremljati učinek 
in .lastnosti posameznih rnehani~nih na.prav, da bi dohili zanesljivo podlago za 
ekonom5k.e izrač·une in navodila. Stro~ke .pr.oizvodnje bomo lahko .le takra·t smotrno 
pocenili, če bomo natančno u:go.tavljali v.se .st-roške in učinke ter jih primerjali 
z drugimi možnimi načini; to pa bo mogoče takrat, če bodo ustrezni stro-kovnjaki 
povsod za to .p.o:skrbeli. Novemu strokovnemu naraščajtt, ki ga dajejo strokovne 
šole, pa je treba že v začetku pripravniške prakse omogočiti, da, ·se v konkretni 
praksi seznani z vsemi deli, ki pridejo v poštev in tako svoje znanje utrdj in obli
kuje v uporabno delovno sposobnrast. 

VARSTVO GOZDOV V POVOjNI SLOVENIJI 

Prof. ing. Jože S 1 ande r (Ljubljana) 

Naši go,z.dovi niso bili nilk·oii ta~ko moono poškodovani in tako zelo •Ogro·Ženi 
kot v drugi svetovni vojni. Kerr s·e naša Osv,ohodilna vojska z na·dmočnim ·okupa
torjem navulno ni mogla ..spuščati v fpontalne bovbe, so se enot-e zad•rŽev·ale naj
pogosteje v gozcl.ovih, kjer ·so skozi šti·ri leta .sprejemale naj odločilnejše bi vke. Naši 
borci .so mora·li pri svojih operacijah in za svoje vzdrževanje uporabljati les, n. pr. 
za gradnjo ra7..nih abjekt.ov. Pr:i :tem so s~toječa drevesa v naglid lupili . . ker so .po
tr~bovali ll!lhje ·za pokrivanje svoj ~ih skromnih lesenja,č in s·krivališ·č, s celimi in 
ne.olupljenimi dreve.si pa ·SO sovražniku za.pi·rali ceste ~itd. 

Go .. zdovi so hi.Ii s-ovra~ni.ku v ovir:o pri nj·egovih vojnih ·operacijah in v .napoto 
pri skrbi za va<rS.tvo njegovih rpo.s.tojank, zato je o.kupator .s pož·iganjem i·n sečnjo 
na .golo ve·čjih goz.dnih komple.~s,ov skušal uiti ostremu ·očesu našega strelca. Pri 
raznih vojaških ·aJccijah so sovražne čete brezglavo škr·opile svinec in železo tja v 
en dan po g.oz-du in pri .tem močno poškodovale vse drevje v svoj·i bližini. Razen 
tega pa je .okupato·r posegal po naših goz,dovih tudi zaradi gospo.dar.ske s1ti.ske in je 
v bližini svojih postojank o:pust·ošil gozdove ne glede na ajihovo starost 1n po
membQ.<O·St. 
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Zmao-o ·smo -dose•rli tudi s -pomočjo sv.ojih gozdov, ki so se bo:lj obnesli kot 
o o ·y_ d ' 

trdni beto.nski bunkerji in najso.aobneJ~e tr. nJave. 
Razum1jiv·o je, -da je bil :pri takšnih razmerah v času vojne v g.o·z·dov\h velik 

nered v pogledu go·zdno sanitarnega stanj•a. I-Ho.d.e in panje niso belili; če so -dre
vesa vsaj oklestili, s-o puščali vrha:če in vejevje r.azm.etaBO na sečišču: cela podrta 
drevesa s-o ostala neo,kleš,čena in neobeljena; ·od požar-ov o~ganega ali ·o·d izstrelkov 
te;r drugače poško.dovane.g.a drevja niso -po,diral·i in strokovno i,z·delovali. Nič torej 
ni čudno, če se je .škodljivi mrčes v gozdu iz leta v leto vedno bolj razmnoževal 
in ·Širil v še neokuže;ne sestoje. Tako se je število dreves, ki so zaradi bo'lezni 
odmrla, naglo raslo· ,te.r je leta 1945 doseglo katastrofalno višino, K temu propada
nju na.ših gozdov, zlasti igla·stih, so veli-ko pripomogli naši najnevar-nejši gozdni 
ško.dljlivci, luba·darj-i. 

Tako j.e po ·osvobo,<htvi pred naše gozdarje po·stavljena častna ali težka naloga: 
pr'1Preči.ti nadalnjne širjenje bolezni. zatreti ško.dljivce ter crd naših go.zclov čim 
bo,lj odvrni~ti neva·rno,st luba,darjev in ostalih škodljivcev. To delo pa ni bilo lahko, 
ker so -ga ovirale močne zapreke: ·občutno pomanjkanje strokovnih ka.drov in nji
hovo -pomanj:klji:vo znanje zat·iranja g-ozdnih bolezni· pre-obremenitev z ddom na 
realiziranju petletnega plana izkorišča-nja g.o~dov: nestro.ltovne sečnje in .s.ušna leta ; 
hudo ,poma.nj,kanje de-lavcev, s•posobnih za gozdna dela ter ustreznih zak:onskih 
predtpisov za varstvo gozdov; brez-brižnost zasebnih gozdnih poses·tni·kov in ·tudi 
marsikaterega .gozda:rj~ v odnosu ' na gozdne bolezni in končn.o v ,zna-tni meri tudi 
pomanjkanje ustrezne organizacije ·za slu~bo varstva gozdov. 

Toda Mjlllb vsem tem zaprekam smo vendar y gla-vnem u·speli, ·ker smo naj
nevar.nejše gozdne š.kodlj iv ce, lubadar je, te:kom 1 O let deloma zatrli, deloma pa 
jih pnisilili v degresijo, ta•ko .so sedaj omejeni zo,:pet le na svojo normalno 
l'az·š:iT j en O'S t. . 

V pov10jnem času pa nismo imeli opravka samo z lubadarji, temveč tudi z 
dru,girni živalskimi 1Š:kodljivci in .glivičnimi boleznimi, od 1katerih so se nekatere 
razpasle še za ča-sa vojne, drug.e •pa ·so s-e v nevarnem obsegu pojavile šelle po vojni. 
Z enimi in .drug-imi se je morala spoprijeti naša gozdarska ·služba in upošteva-ti 
v.se, g.o.zdov,om. škodljive prirodne čin.itelje. Kakšna j.e bila ta naša borba in kakšne 
us,pehe je imela, bom s-kušal ·opisati v naslednjih po.glavjih. 

Lubadarji 

Lubadarj•i v OzJem pomenu (I pi na e) so sekundarni fi.ziološ·ki škodljivci. 
Napadajo to.rej fiziološ,ko os-labljena st-oječa drevesa in ležeči lesni materiaL ki je 
pod .lubjem in še d.ovo.Ij ·svež t-er se .ra:zvij.ajo pod lubjem. P.ri nas je razširjeno 
mrno:go· vr:st, .a,d Lkaterih se eni razvijajo v debelih1 d!Jiugi v srednje debelih tretji 
pa v tanjših 1n rtankih dreves-nih deblrj.h_ ~azne vr·ste naših luha.darjev t·o-rej napa
dajo v.so ·drevesno površino. Cim večji je nered v gozdu, .tem ugodnej,ši so pogoj-i 
za .razmno-ževanje :teh škodljivcev. Zato je razumljivo-, za.kaj so .se Iubadarji v 
zadnji vojni po na-ših go.2-dovih razpasli do katastrofa·lne st•o.pnje. Naj-bolj s,o 
•agražaJi 'ig1avce, na prvem mestu .smreko, nato jelko-, -po-tem pa bor !n macesen. 

Jasno je, ZCllkaj .so lubadarji povzročili največ ško·de v sestojih na Rogu in v 
•okolnih g-o.zdovih. Na •tem območju je bilo .leta 1945 posebno vdiko lubadarjevih 
žari·šč, :to je dreves.nih ·skupin po 100 in več sušic ali lubadark. 

L-ubadarji s·o po$ta•l·i nevarni po v·ojni tudi v sestojih, katerim je vojna pri
•zanesla. To so povzro-či-le ujme_, t. j. elomentarne s,ile, kot n. pr. viharji. lavine, 
suša in podobno, v znatni .meri ~pa tudi nestro·kovno izkoriŠ·Čanje g.o.z·dov ·in gozdni 
nered. 
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Ko je leta 1946 Ministrstvo za l:metij.stvo in goz-darstvo LRS po.stavilo za var
stvo go-zdov p-osebnega referenta, se je za·tiralna akcija proti lubadarjem na enoten 
način razširi.la ·z Roga in okolice Novega mesta po vsej Sloveniji . Pri tem pa smo 
z·ara·di navedenih .okoliščin naleteli .na težke ovire, ki smo jih skušali premagati 
z naslednjimi ukrepi: 

l. Ministrstvo za kmetijstv.o in 1gozdarstv·o LRS j.e začenši z letom 1946 izdalo 
več okr-ožnic glede zatiranja lubadarjev. 

2. V »Kmečkem gla:su« in »Umnem kmetovalcu«, .kakor tudi v v-seh dnevni
kih je .bilo od leta 1946 dalje objavljeno več člankov o gos.podar.ski škodljivosti 
luba,darjev in njihovem zatiranju. 

3. Minis:trs·tvo za ·kmetij-stvo . in gozdarstvo LRS je let-a 1947 izdalo brošuro 
ing. Vik·torja No:va-ka in ing. J.o.žeta Slandra >>Zatiranje .lubadarjev«; v 1knjižici so 
obširna navo·dila .z': zatiranje teh škodljivcev. 

4. Več člankov o za.tiranju lubadarjev je bil·o objavljenih tudi v >'Gozdar
skem ves·tniku«. 

5. Refe-rent za varstvo gozdov pti Ministrstvu za kmetijs<tvo in ,gozda:stv.o LRS 
je leta 1947 .predaval o zatiranj-u lubadarjev na: Go,zdni upravi Novo mesto, 
Dolenj-skem g.o.zdnem gospodars•tvu, Gozdnem os·k·rbniš:.tv:u Boštanj, konferenci 
okrajnih gozdarjev Dolenjske in ·dele-gatov GG Novo mesto in Kočevje, na Gozdni 
tllp:ravi Idrija, .sestanku DIT v Slovenj Gradcu, Mariboru in Ljubljani , nakupo
vail.·com lesa v Novem mestu in leta 1950 na sestan'ku DIT v Ljubljani. 

6. Minis.trstvo za kmetijstvo in .g.oz·darstvo ·LRS je leta 1949 objavilo: Od
r·edbo o ukrepih pr-oti škod1jivemu mrčesu in nalezljivim ·boleznim na gozdnem 
drevju. 

7. M·ini.s- b·~stvo za kmetijstvo ·in gozdarstvo LRS je ·leta 1951 izdalo -:; 15.000 
izv·odih brošur.o ing. Jo-žeta š1andra »Zatiranje luba-darjev«. 

Pri akciji proti .}ubadarjem je bilo v Sloveniji od leta 1945 do 1951 pod.r.to in 
izdelano ok. 546.000 lubadar,k in lo~nih dreves ali ok. 273.000 m3 dreves. O dejav-

Entomo1o.ška postaja v Kam
niški Bistrici, kjer se že več 
let vr.šijo proučevanja biono-

mije lubadarjev 
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nosti po 1951. letu nimamo p.odatkov. Sicer ,pa je tak·rat. kalam.i•teta lubadarjev že 
bako odjenjala, da s·o nada1ljnja d d a lahko O[Havljali OLO sami. 

Opisana •bor,ba rpr·oti lubadarjem ·pa je bila prepočasna in zato p.rema1o učin
kovoita .. Vzroki za to so bile omenjene objektivne ovire, na .drugi !Strani pa napaka, 
·da .smo lubada.rje zatirali na način, ki ni v s·kladu z hio.lo·škimi lastno.stmi teh š·kod
lj.ivcev, t. j. na način, Jd je sicer predpisan v st rook·ovnih knjigah, vendar pa je 
šablo-nski in zato nepravilen. 

šablonska meto,da predpisuje, da mo·ra:mo prvo serijo •l·ovnih dreves p.oložiti 
v obdob ju ·od januarja do aprila, drugo mesec .dni po konstataciji napada Jtlba.dar
jev na .prv·o serij,'O 1lovnih dreves, tretj.o pa sredi .leta, p-redno izletij.o mladi hrošči 
prve generacije. Serij.e ]ovnih dreves bi to,rej morali polagati v do}o.čenih ~·awvnih 
presl~dkih , češ ·da rojijo tudi lub.adarji v . določenih časovnih intervalih. Vendar 
to mišljenje ni pravilno. Ugotovil) smo namreč, .da. ·lubacla:rji .rojij'O nenehno ·O·d 
pomladi do jeseni, ne pa le v .dolo·Čenih Ča·sovnih .presledkih. To smo ~doka;zali z 
znanstvenimi raziskovanji na entomoloških postajah v Idrij1, na PokJ.juki in v 
Kamniški Bistrici . Pri tem pa .smo ugotovili .tudi •to, •da določene v~ste lubadarjev 
tudi ,pri nas prezimijo v zemlj·i. 

Na podlagi 1teh znanstvenih ugotovitev smo polag.anje lovnih nastav {dreves 
in 'k pov) v.skladiti z bio!llomijo LubGtJdarjev. Opustili smo sta.ro, t·o·g-o in nebi·ološko 
met·odo ,polaganja lovnih dreves v serijah te-r postavili novo pravilo, ·da je pot rebno 
lovna drevesa nastavlj,a.ti nenehno od pomladi ·do jeseni, obenem pa tudi .taJU, 
kjer smo- v pr·et·e,kli jeseni in zimi iz.dela.li ·okužena drev.esa. 

Praiksa je ;potrdila na~o razlago in .pravilo ter .pokazala , da so vsako , ·skladno 
s tem ,pravilom položeno lovno -drevo {in ·kup). 1u:badarji napadl·i že po nekaj dneh, 
prav ta!k.o tudi lovne nastave na mestih , kjer smo luba.darje za1i.rali v pretekli 
jeseni in zimi. 

Iz ·Ko.zda ne mo·remo vedno o·dstrani·ti sečnih odpadkov .tako, da .za lubadarje 
ne bi hili d·osegljivi. Večkrat ji.h tudi ne more1no sežgati. Tako dajemo lubadarJem 
možnost za raz-množevanje. Pri za1ir.alni akciji p.wti lubadarjem pa je važrno, da 
ves material imuniziramo, t. j. da .ga na.pi avimo nesposobnega za razv.oj lubadar
jev, ozi.r·oma, da lUibadarje ·o.d tega m.ateriala odvrnem.o. Pookus je pokaza:·l, da to 
lahiko .d.ose2emo z zmesj-o karbolineja in petroleja v ra•zmerju 1 : 1 (»Karhopetrol 
11 <~ ). če s to zmesj-o poškr·o·pimo ·lesni material, prisilimo lubadarj.e, da se koncen
t·rirajo .na lovnih nastavah, kjer jih potem moremo uniči1 ti 1tudi v največji ·suš,i, kar 
je zdo važno .z vidika za~š~i1te gozdov pred požarom. 

L es ·a r j i (X y 1 o t er i n a e) so 1ubada.rji, ki so tehnični škodlj ivci lesa. 
NapGtJdajo vse v~s.te tr.dega in mehkega lesa, razvi~ aj.o se v .Jesu ter morejo vrednost 
lesa zmanjša~ti .za 30 in več odstotko·v. Ti ško.dljivci ;so do se.daj povzročili veliko 
ško,de, ni.s·o· .se .pa pojavili šele po vojni. Ker je za njihov ra.zvoj potrebna pLfimerna 
v.1ažno1s·.t Jesa, vedno napadajo hlodovino, ki Ježi v .senci ali neobeljena na skladi
ščih . ~e bo1j občutna pa je njiho.va Šlko.dljivost, ker ravno ta:ko napaJdajo naj
boljše lesne S·or6mente k·ot .sortiment najslabše kvalitete. Niso redki p.rimerri , da so 
lesarji fur·nirske hlode tako >~·zdelali«, oda za furnir .sploh niso bili več uporabni. 
Evidence o .škodi, ki jo povzroča ta žuželka nimamo, pač pa mars.illcatero gozdno 
g·o·spodars.tvo prav dobro ve, \kakšne skrbi jim je ta šk!odljivec prizadejal. In zakaj ? 
Ker lesnih :sorhmentov nismo prav.očasno in pravi·lno pred les.arji zašči:tiE. 

Les zaščitimo pred temi .škodljivci , če ga pravoč.asno obelimo, t. j. še pred 
rojenjem, .ter iz .gozda izpeljemo ua ·odprto in zračno :skladiš·če, da se .primerno 
osuši, ker ti šl~·odljiY.ci na:padaj·o le vlažen les. Ta ukrep pa ni mogoč vedno in 
povsod. Kaj t orej .storiti? Sredstva, ki .les .pred lesarji uspešno ščitijo, pr-oizvajajo 
razne tovarne v inozemstvu, zato je na;kup ta1kšnih sred.s.tev zelo drag 1n .zaJpleten. 
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Zarto smo preizkusili zmes !karbolineja in petroleja v razmerju 1 : 1 (»Karhopetro_l 
Il«) in ,poskus je USipeL Da je tak·o, morejo po-trditi gozdna .gospo·doarstva, ki so ta 
recept že z us.pehom uporahila. 

Pirnijev sprevodni prelec 

Pi·nijev s.pr·evodni .prelec (Thaumetopoea pityocarnpa _Schiff.) 
ne,prestano ograža sestoje črnega bora n~ Slovenskem Pri.r.lorj.u že od leta 1899. 
Med drug-o :svetovno vojno je zopet dosegel gradacijo ter se tudi po vojni silno 
razpasel. Prej ,smo .se 1proti temu škodljivcu .borili tako, da smo rezali veje z za.
pred.ki in nato vse .skupaj sežgali. Toda na ta način smo močno zmanj.ševa'li dre
vesne asimilaci~j. s-ke o,r.gane, razen tega pa večkrat tudi pokvarili nadaljnji razvoj 
in vrednost drevesa, kadar je bi l zapredek na vrhu ·kr·o·Šnjc. 

Ta povsem mehanični ukrep 1pa ne zadošča za uspe.šno .zatiranje omenjenega 
borove·ga škodljivca., kadar doseže kalamitetno stanje. Bor·o·vi sestoji v Slover1skem 
Primorju s-o sedaj že o-k. 20m visoki; .do zapredkov je tor.ej več.krat težko aii celo 
nemogoče ·priti in je -odrc-z.o-vanje vej s tako viso·kih dreves za del-avce zelo ne'varno. 
Za!to je M·inistrstvo za kmctijs.tv·o in gozda·rstvo LRS .prepoveda-lo rezanje vej z. 
zapredki ter je ~redpi-salo uni,čeva.nje teg.a škodljivca s kemičnimi sreds.tvi. Tako 
smo leta 1950 uničevali preka v Slovenskem Primorju z avi'Oni , leta 1952 pa z mo
.t.or.nimi in nahrbtnimi škropilnicami. 

M,enimo, da n.e bo težko preprečiti gradacije pi.nijevega s:prevo·dnega prelca, 
če bomo vedno pripravljeni na oor.b.o in. .pri .delu vestni. Gosenice tega škodljivca 
so najmanj pol leta skrite v ;precej velikih in od .daleč v"idnih belih zapredlcih. 
Spomlaqi v procesijah potujejo po deblu navzdol na zabubljenje (hrizaJidacij·o) v 
zemljo. <.~e t-orej gosenice, ki po.tujejo v zemljo , ,zadržirno na deblu vsaj nekoliko 
dni s primerno š·irokimi lrepljivimi pasovi, recimo, v ·prsni višini, moremo prav 
lahko vse š·kodljvke uničiti s kemičnimi sredstvi. Tak po.sfuus na.m je po.polnoma 
uspel 'lda 1952 v Sežani. Na;pravili smo .pasove s ko.loma;zom in ·na-d njimi uničili 
z oomlzijo DDT vse .goiSeni<:e. Toda ta način zati.ranja ne bo lahko izvedljiv. kadar 
je ·Že vehko dreves ·o-kuže-nih in če se je škodljivec razvil do gradacije. 

Gobar 

Gobar (L y mantri a di sp ar L.) je škodljivec, ki ,povzroča jug.osl.ovan
s-kim ag.ronomom in g-ozdarje-m veliko skrbi. Samo· leta 19·18 · je obrsti.l na golo 
838.129 ha g-ozdov in 27,510.836 sadnih ,dreves. V sadovnj.a:kih je tega leta povzr.o
či.l škodo 3 in pol milijarde din, .t. j. toliko, ·kol~kor je znesJ.o prvo no·tranje posojilo. 

Čeprav smo pri zadnji kalamiteti temu ško,dljivcu posvetili največj·o pozornost 
{za-tirali smo njegova jajčeca, gosenice :smo zastrupljevali, nabirali in uničevali 
smo njegove bube), vendar uspeha ni~smo dosegli, kajti škodljivca so v kalamitetni 
raZcŠ·irjenosti uni,čili le njegovi prirodni .sovražniki, parazi.1:i. 

Goba.r je :pri mas doma. Kalarnitetno se pojavlja v <Časovnih presledkih vsakih 
4· ·do 6 J·et. Toda še nobene njegove kalamitele ·doStlej ni zatrl č-lovek, temveč vedno 
le pri.roda sama, njegovi _pa:razi.ti in virusne bolezni. Kot njegovi uničevalci se 
zlasti uveljavljajo : ·osica _g.oba·rjevih jaj-čec (Ana.status disparis), ki napada jajčeca 
in ~ose naj-ez.dnice .ter muhe goseničar.ke (Ichneumonidae in Tachinae), ki napa·dajo 
gosenice in bube. 

Dr. Anton Kurir ·trdi, da je svoječa.sno o-sica A.na.status disparis v Slavonij-i 
uničila 68,5% g:oha.rjevih jaj·čec. Ali ni torej stroko·vno ·napačno, če unjčujemo 
goba:rjeva jajčeca in legla, da pa pri tem ne zaščitimo ,paraz1ta Anasta.tu.s disparis, 
ampGl!k ga pokon.čujemo hkrati z gobarjem? 
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Tej na.pa•ki se bomo izognili na sledeči t.u~cL.n: Pri akciji proti gobarju nab~-
1·e1no čim več njeg,ovih jaj·čec in jih na·l<a•pt·Čun:o na ustreznem mestu v nar.av1. 
Spomladi 1pa vsa 10a jaj.čeca ogradimo z dovolj širokim lepljiv·im pa·SOan. hlegle 
,g-osenice skušaj·o prirti do hrane, toda ne 'J}ridejo ·do nje, .ker jim le:pljivi pas zapira 
pot v svobodo. Zato se na·ko.pičij·o ob .Iepljivem pasu, kjer jih prav lahko s kemič~ 
nimi s.redstvi uničimo. Na ta način uničimo go.barjeve gosenice, ohranili pa smo 
.zalego gobarjevega :parazita osico Anastatus ·disparis, li::i je ostala v neizldenih go- _ 
barjevih jajčecih in se bo v nj,ih razvijala ter pozneje napadala druga zdrava 
gobarjev·a jajčeca. 

Opils·ani po•sto;pek je zelo preprost in ni dražji o.d premazovll!nja :gobarjevih 
legel s pe.tr·olejem in drugimi k:emičnimi sredstvi, kot so delali doslej vedno in 
povsod. Na opisani način .smo se .letos borili proti g()harju v Prekmurju in pri 
tem ugoto-vili, da je .bilo 2, 7% g.obarjevih jajčec par.azitiranih. Ta odsto·td( je si'cer 
za sedaj še ni~ek, to.da to ni odloči1no, pač pa je pomembna mebo,da, s katero uni
čujemo gobarjeve go\Senice, pri tem p.a zanesljiv.o ohranimo parazite gobarjrevih 
jaj.čec , 

Pri omenjeni zatiralni akciji smo ,z avioni zame.glili 24.216 ha z goharj·er~l 
o:kuženih gozdov. Na ta način smo uničili :goba.rjeve gosenice, hkr·ati pa tudi nje
gove .parazite. To pač ni ib~lo iPravHno. Goharjeve gosenice imajo edo vrsto pa
razitov, ki jih moramo gojiti in po,dpirati na sledeči način: 

Dolo·čen p·r.os.t,or v gozdu ogra.dimo z lesenim ·Drkvir.om, ki ima na sebi lepljivi 
pas. V prost-onu, ki ga zapira ·okvir, hranimo ·Čil!l1 več goharjevih go~senic. Ker je 
to gojišč.e z go linje str~ni odprto, morej,o h go·senicarrn nemoteno p.r~ti njihovi rpara
zioti ter jih ·okužiti. Na opisani način nudimo ·goharjevim parazit·om v na,ravi čim 
več hraniteljev in ta.Jw us:tvarjarno ikar največjo možnost za r·azmnoževanje go
barj.evih paraz~itov, ·OS najezdnic in muh ·g.o.senilark. 

Opisarno gojišče smo osnova1i letos v gozdu Ginjevec pri Lendavi ter ugo
:tovili, da je hilo v njem ,nad 70% go:barjevih g-osenic paraziti.rani.h. Taka gojišča 
goba.rjevih p.araz-i.tov bomo v ho·doče postavih v vse gozdove, ki jih bo ·ogrožal 
ta škodljivec: opisana metoda je .naanreč .zelo. us~pešen preventivni ukrep proti 
gobarju, ki je sedaj v Prekmu·rju na progradacij:ski stopnji. 

Borova grizlica 

Ta .bolezen ,(Di prion pini L.) 'Se je pojavila v Vipavski .do.Jini. Na-pravili 
smo analiz.o zdravstvenega stanja tega škndljivca ter ugotovili, da je 86% njego
vih bu,b para.z.i:tiranih, Njegovo zatiranje bodisi s kemičnimi, bo·di.s·i z mehaničnimi 
crneto:dami torej ·za sedaj ni potrebno. 

Rdeča gniloba 

Pa prihli·žni oenirt:vi imaa:no oko•li 40.000 ha čist·ih ali skor.aj čistih umetnih 
smrekovih 1sestojev. v ni·žavju (do okoli 500 m nadmor,ske višine) na r.as.tiščih, ki za 
smreko niso ·primerna. Večji del teh gozdov je bolan .za rdeč·o gnilo bo (Trametes 
ra·diciperda Htg.), hkrati pa neprestano žarišče 'lubadarjev in smrekove grizlice. 

Tega :s.tanja ne moremo popraviti z varovalnimi represivnimi ukrepi, ampak 
bom.o morali s primernimi gozdno~ojitvenemi ukrepi v teh sestojih čimprej vzpo
staviti porušeno prir.odno ravnotežje. To delo pa sodi v področje gojenja gozdov. 
T.v težko nalo:go je p.rev.zel Inšti·tut za g•o1zdno in lesno gospodarstvo Slovenije v 
Lj'ubljani, ki je na Pohorju že začel z ·delom. Situacijo mo.rejo rešiti 1le prebiralni 
mešani ,j,g.lasti in listnati g·o . .z·dovi, osnovan:i ;po načelih fitocenolo·gij'e. Takšni go
zdovi rdeči gni ~ obi in 'luba.da.rjem ne ho·do nudili razvojnih pogojev. 
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Na ta problem je bila leta 1954 opoz.orjena strokovna javnost zla·sti z brošuro 
ing. Jožeta Miklavžiča ·»Premena umetnih ni-ž·inskih .smrekovih sestojev« in .s član
kom ing. J ože.ta šla·ndra »Sadi,tev smre-kovih sadik in rdeča gni,Loba« v Gozdar
skem vestniku 1953j6-7. 

Kostanjev rak 

Ta nevarna bolezen {End o t hi a para si tica M .utr.) je bila opažena 
v Sl·ovenskem Pr·imo.rju takoj .po drugi svetovni vojni in preti uničiti ves naš do
mači kostanj - za sedaj na Primorskem. 

Brez odlašanja se je zače1o z akcijo proti tej nevarni bolezni; predpi.sani so 
biE stro.gi karantenski ukrepi, ]eta 1951 objavljena Odredba o ukrepih za za1ira
nje raka kostanjevega l.uba (Uradni J.isct LRS št. 3/51), naslednje leto pa od:redba 
o ukrepih pr·o.ti kosta.njevemu ra,ku in Č·rniLovki ·(UL LRS ,št, 33/52), nato pa sta 
sledili še dv·e do-polnilni odredbi (UL LRS št. 9/51 in št. 15/1954). V,k·ljub prizade
vanjem strokovnjaloov pri republiških organih pa zatiralni ukrepi niso bili do
sledno iz.vajani, ker nekateri strokovnj <:tJki in organi na terenu .ni.so p·oka,zali za 
to dovolj razumevanja in potrebne .discipline ter doslednosti. -

Inštitut za goz.dno in lesno gospoclanstvo Slo.ve-nije je po.dvzel vse, kar je po
trebno, da .se ta bolezen zatre .a:li v-saj omeji. Osnovana je tudi stalna mešana 
r·epubliška komi.sija .za zaJiranje ·kostanjevega raka v Sloveniji, ker .ta bolezen 
ni samo problem gozdarjev, temveč tudi ag.ronomov. Komisija je leta 1952 izdala 
br-ošuro Stane Hočevarjeve >>Kaj bo z domačim kostanjem v Slovenskem Pri
morJu«. 

Druge bolezni in škodljivci ter ujme 

V naših goz-dovih pa so hi-li v obravnavanem ·obdobju še razni drugi nevarni 
škodljivci. Tudi ujme so nam prizadejale veliko škode, navadno kot posledica ne
pravilnega g1ojenja gozdov. P.o·sebno občutne so bile poškodbe po požledu ·in snegu 
v čistih gozdovih črnega bora na krasu -leta 1952 in v idrijskih bukovih gozdovih 
leta 1953. Razen tega je veter zla-sti v čistih smrekovih gozdovih prizadejal :po-

V laboratoriju smo vsestran
sko spremljali razvoj gobar
ja. Na sliki se vidi, kako so 
se gosenice nakopičile ob lep
ljivem okviru, ki jim prepre

'čuje pot v svobodo (Foto: 
inž. F. Rainer) 
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nekod huda razdejanja. Om~mbe vredn~ s? 'tudi spo~la;dans~e ·poze?·e, ki so po
vzročile. občutno škodo zlasti na bukoVJU m smrekOVJU v l etth 1946, 1949; 1950. 
1954 in 19·55. 

Ugotovili smo zlasti ·še nasJ.e.dnje ško,dljivce .o.ziroma glivične bolezni: 
l. Smrekova uš (Chermes abi.e.tis L.) na 3-letnih ma·cesnovih sadikah; 
2. Smrekov rilokar (Pissodes harcyniae Hhs.t.) na 60-letnih .smrekah; 
3. Fusarium sp. Lk. na LSejankah rdečega 'in črnega bora, smreke i:er ma-

cesna v drevesnicah; 
4. Smrekov o.s·1p iglic (Lophodermium mac,po~porum Htg.) na smrekah; 
5. P~peh1ica (Micr·osphaera quercina F·oeks.); 
6. Pršica (Eri.ophyes betulae Sch.) na črni jelši; 
7. Bo·r.ova rja (Melampso.ra rpinitorqua Rostr.) na rdečem in črnem boru; 
8. Mehu.rjasta rja (Chronartium asdepia·deum F.r.) na rdečem boru; 
9. Mehurjevka (C:rona.rtium r:ibicola Dieb·.) na ·zelenem :bo.ru na Pohorju: 

1 O. Borov zavijač (Avetria buoliana Schiff.); 
Il. Bor·ova :s-oVlka {Panolis flammea SchiH.) na Črnem bonll; 
12. T01polovka (Melasoma populi L.) na po<taknjencih kanadskega topola v 

dr;evesnicah; 
13. Črnil·o.vka '(Phytophtho.ra cambivo·ra De Buism.) v krškem in maribor~kem 

okraju; 
14. Smrek.ova uš (Cnaphalodes s.trobil·obius KHb.); 
l5. Smreko-v kapar (Phy.sokermes rpiceae Ferm.); 
16. Kapar (Lecanium pulchrum L.) na brinju Juniperus virginiana biizu 

Lj-1:1bljane; 
17. Bukova kobilica (Po,disma a·Lpina KolL); 
18. Veliki rjavi rilčkar (Hylobius abietis L.); 
19. Rja na smre~kovih iglicah {Chrysomyxa .rhododendri De By.); 
20. Holandska bolezen na bres.tih {Graphium ulmi Schw.); 
21. črna pegarvo.st (Rhytisma acerinum Fr.); 
22. ] elo v rak {Mebmpso!fella ca·ryophyllacearum Schrot.); 
23. Maces.nov rak {Uasyscypha Willkorn:qtii Htg.) zlasti na Gorenj.s:kem; 
24. Jelšev rilč.kar (Cry,ptho·rhynchus iapathi L.) v bližini Slovenske Bistrice; 
25. Podlesek (Muscar·dinus avellanariu.s L.) ·Okrog Dražgo·š; 
26. Poškodbe na gozdovih za·radi :strupenih p h nov v ·o-koLici črne, .Celja. 

Trbovelj in Stor; 
27. Sušenje bukovih ses·tojev v Beli ·krajini. . 
Kako-r vidimo, je zdravstveno .stanje naših gozdov takšno , da mu monmo 

posvetiti vso 'PQ·zornos't. Vsak od zgoraj navedenih ~kodljivcev more povz-r očiti 
katastrofo, .to .pa pome·ni, da moramo .biti zelo previdni. Prenehati mo.ramo pred
vsem s ,pra.kso, da .se panoga va.rstva gazd·o.v zapo·stavlja, ·saj je ravno tako važna 
kot n. pr. gojenje gozdov. Varstvenik .gozdov mora celo vedeti, kaj dela gozdni 
gojitelj ter mora imeti p.ravico >•veta« pri delu g·ojitelja, ker .slednji lahk·o vzgoji 
sestoje, ki bodo .pro:ti šk,odljivim vplivom ~ive in mrtve narave odporni alL pa tudi 
ta-kšne, ,ki bodo neodpo..rni. 

V varstvu naših gozdov po drugi svetovni v;ojn.i mo-remo sicer zabeležiti na
predek, vendar ~pa ne v toliki meri, kM bi ga želeli. Manjkalo je .pač s<trokovnja
kov in .sta vso ·opisano delo v republiškem merilu ·opravljala večinoma le dva 
uslužbenca, eden z naše go:zdanke fakultete, drugi z Inštituta za .go.zdno in lesno 
gos podarstv.o. 

p,otrebno je gozdno ... varstveuo .s-lužbo v Sl·o·veniji organizirati na način, kakor 
Je to v kmetijstvu. Vse območje Slovenije naj se raz·deli na štiri .ako1i-še s sedeži 
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goz·dnovar.stvenih us·tanov v Ljubljani, Nov·i Gorici, Celju in Mariboru. Vodja 
v.satkega okoliša naj bo gozdar,s·ki i.n.ženh, poma.ga pa naj mu primerno pom·o·Žno 
osebje. Uprava za gozdarstv·o LRS pa naj to ·delo o.rga.nizi-ra, v~odi in ·nadzoruje. 

Vsekakor je neogibno :potrebno naj·ožje sodelovanje z agronon1i, ker se borimo 
proti .skupnim sovražnikom, kot n. pr. go.barju, rnurvovern prelcu in kostanjevem 
raku; pr-i tem pa ne smemo pozabiti na varst·vo koristnih ptic. 

Goji:šče gobarjevih parazitov v gozdu Ginj1evcu pri 1Lendavi. kjer je bil pod prirodnimi 
r azmerami z uspehom napravljen poskus gojenja gobarjcvih parazitov 

HUDOURNišKA SLUžBA V OBDOBJU 1945'-195'4 

Ing. Janko Seljak (Ljubljana) 

A. Predvojna doba 

Hudourniš.ka stroka ima na ozemlju LRS že sko·raj 70 letno tradicijo. Leta 
187 5. ·S·O h:ila izvedena prva sicstematična hudourniš.ka dela in -sicer v hudourniku 
šijaku pri Kobaridu. Po kroniki hud·ourniiških del v b:ivši Avstr·o-Ogrs·ki t(Die Wild
bachverbauung in ·den Jahren 1883-1894, iz.danj.e Ministrstva za kmetijstvo na 
Dunaju leta 1895) lahko po:vzamrnno, da so· ,pri nas v letih 1883-1894 opravljali 
hudourni~ka dela na Trebiž1 v Ratečah in Bdi pni Vipavi. Za·dnja 1leta preteklega 
stoletja so delali na nas-lednjih hudournilkih: Pišenca pri Kranjski gori, Kor·ošica 
pod Ljuheljem, češnjica pri Bohinju, p.rito-k,i Gra.-da:šce, Močilnik in Pasji rep v 
Vipavski dolini, Grajšek in Lokavšček pri Aj-dovščini; opravili s·o razen tega še 
nekatera mailljŠa dela na krasu. S sistematičnimi hudourniškimi deli s'o v manjšem 
obsegu na.daljev.ali ·do konca prve .svet·ovne vojne. Ni mogoče natančno izraziti 
vrednosti vseh del, ki so bila do leta 1918 izvršena, ·ker nimamo .popolnih pod.atk.ov. 
Po oceni je zna~aila vrednost .}md:ourn~ških ·del v mejah poznejše medvojne Slo
venije 184 mi.J1ij-onov dinarjev, na ozemlju, ki je bilo pozneje med obema vojnama 

329 



d I.t li ·0 pa o'k. -W milijonov d'ina-rjev. Skupna vrednost vseh za ča.s a Avs,tro
,b~rs,kea n~ sedanjem ozemtju LRS izvršeni·h hudourniških del je bila torej ok 22-1 
milijonov .dinarjev.* 

Do za:če.tka druge svetovne vojne v naši hudourniš-ki službi lahko razl1ikujemo 
.dve ohdobji. Za 1p ;r v o o· b dob j e, od leta 1919 do· konca leta 1933, je 1značilna 
skr.omna dej.avnoSit. V 14 l etih je ~bilo po.rahljeno le 9,5 milijonov predvojnih di
narjev ali pov!prečno 680.000 ·din na leto; (preračunano na današ:njo vrednost : 
352 milijonov ali 25 mil1ij-onov ·dinarjev na leto). V dTugem o bdo bj u, od 
začetka leta 1934 .pa do začetka druge vojne; je obseg ,del n~lo rastel. V ·sedmih 
letih je .bilo ·Opravljeno s.kupno _za 22.,5 milijonov ·dinarjev dd aJLi povprečno 3 ,2· 
milLj.ona .dinarjev na leto; (preračunano na današnj.o vredno·st: 821 milijonov ali 
letno 118 mil1ijonov dinarjev). 

Za predočitev navajam še nekaj številk. Do tkonca leta 1918 je bilo (samo 
na ozemlju poznejše s.tare Jugoslavije) n~pravljeno: 156 prečnih .zgra,db, 4f?8l tm 
regulacij, 1439 m obrežnih zavar-ova.nj , d: mos·tovi , 13 .požiralnikov in 43 ha 
pogozditve. 

Od za:če1!ka leta 1919 do apr ila 1941 .pa je bilo (ravno tak·o le na ozemlju 
poznejše ,stare ]ugo.sla·vij1e) zgrajeno: 661 preč.nih zgradb, 40.588 tm regulacij, 
20.996 m obrežnih .zavarovanj, 1535 m ikinet, 5190 m preureditve poti in cest, J8.7 
mostov, 7 p.ožir.alnikov, :! jez·ovi in 106 ha pogozdovanj :ter prepletanja golih .ru~lj.i
vi.h zemljišč. Od ,del, izvršenih na obmo·čj u, k·i je bilo med vojnama pad ItaJij.o, je 
potrebno ·omeni:ti obsežno ·dejavnost pa Beli v Breginju_pri Koba·ridu, na osta.lem 
območju pa le manj1ša dela, pa še ta v glavnem samo tam, J\:jer je bilo nujno 
zaradi zavarovanja pr·ometnih n~prav. 

Med okupacijo j-e hudoUl·niška služba skoro ,po.polnoma zastala. Nekaj maleg-a 
se je gra·dilo v okolici Ljubljane un na neka~terih gra,dbiščih na Gorenjskem in 
štajenskem, to.d.a še :to v ,glavnem le v letih 1941 i.n 1942. 

Pop·oln kataster hudournikov .do .danes še ni sestavljen, ker manj,ka Š·e na
tančen ,popis vseh hudournikov s P·rimor.ske:ga in popis raznih ,drugih manjših hudo
urnikov z ohmočja predv.ojne Jugo·slavi j:e, za katere .se prej niso brigali, ker 
njihova ur·editev ni: bila g·ospodarSikO važna. Do danes sestavljeni ,kataster obsega 
244 hudournikov ·; če k temu !prištejemo še ocenjeno Š·tevilo hudournikov, ki do 
S'edaj še niso bili evidentirani , dobimo približno številko 270. Spričo ugotovitve, 
da s,o v Avstr.o-Ogrski ,delali v 20 hudournikih, v prejšnji Jugoslaviji pa v 90 hudo
ur nikih, ,ter da je bil·o v tej dobi po,polnoma urejenih 18 hudournikov, v:idim.o, da 
se v ;predvojni dobi hudourniča:rski .dej a:vnosti ni posve-čala zadostna pozornost. 
Po·sebno to lahko tr.dimo za, hudourništva Avstro-Ogrs,ke, ko se je v območjih, ki 
so našim :pnd.obna '(Tiro1s·ka, KorG'ška), gradlllo neprimerno več ko.t pri nas .. 

Za pTavilno razumev.anje po,teka dej.avnos.ti hudou-rništke službe v predvojni 
dohi bi ·bila ipotrebna podr·ohnejša razčlenitev vseh vplivnih momen:tov. Ker pa 
taka analiza ne ·sodi v okvir tega prispev.ka , se moramo zO-Jdo v·oljiti z gornj1im kra.t
kim prikazom, .ki podaja okvirno sli.k,o hudourni.č·arske dejavnosti :za dobo od ~ 87 5. 
do 1945. leta. 

B. Povojna doba 

P.o devetem maju .leta 19-!5 je bil r.azvoj huclourniške slu.ž.be pod v!plivom 
splošno g.ospo·darskih razmer. Obnova .podeželja in zgraditev ključnih o•bjektov sta 
imela prednost, zato smo .marsikatero gospo·darsiko panogo morali zanemariti. Tudi 
hudourničars·ki dejavnosti se prva leta po vojni ni moglo posvečati zadostne po-

* Vrednost izvršeni-h del smo izrazili s sedanjo dinarsko veljavo. Pri preračunavanju 
smo število izračunanih \~norma-ur « pomnožili s sedanjo ceno >>DOnna-ur e« . 
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Mačkov potok pri Polhovem Gradcu, ki je leta 1926 opustošil svojo dolino, Je povzročil 
hudo razdejanje in smrt več ljudi . (Foto: F . Rainer, 19:-30) 

Mačkov potok - sedaj. Po ureditvi strug-e in vezanju pobočij so se erozijske poškodbe 
popolnoma zarasle. hudournik pa umiril. ~-Primerjaj zgornjo sliko!) (Foto F. Rain_er, 19:)5) 
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·zornosti. Opravljena so ,bila lahko le najnujnejša dda , vecmoma samo popravila 
rin dela za :preprečitev večje .šk·ode pri :izhruhi·h nekaterih hudournikov. 

P.o letu 1945 je hudour.niška :s,lužba dobila .nov pomen, v primerj.avi z 'onim
pred vojno. Razvitek našega g.ospodarstva je mo·r.al nujno povečati :tudi hudour
ničar~ko dejavnost, ki ni sama ·sebi cilj, ampak je najože po,y.ezana z drugimi 
gos.p:oda:rski,mi panogami. O tej povezaVIi 'bi lahko napisali dolge študije, vcnda.r 
t.o ni cilj tega pri·s.pevka, zato se bomo omejili le na n.a:jznačilnejšo povezav.o hudo
urniške službe s splošnim gospo-darstvom. 

l. Kmertij ·stvo 

Sedaj dajemo pri nas poseben poudarek na razvoj kmetij.S~tv.a·. Troda slovensko 
kmetijstvo- ne bo napredovalo le z boljšo obdelav·o in s povečano uporabo nmetnih_ 
gnojil, .fl:Jllpak prvenstveno z me1ioniranjem nepl,o.dnih zemljišč. Da bomo morali 
skrbeti za meho-racijo neplndnih zemljišč, je razumljivo zlasti, ·Če upoštevamo 
dejstv·o, da novo zgrajena indus·trija ter z njo povezana .razširitev mest in na-selij 
neizogibno o,dvzema·ta del do.sedanjih Jcmetijskiih zemljišč. To lahk·o o1pazi v.sakdo. 
ki ,Je malo pozna našo ·ožjo domovino. Ljubljana rbo kypalu ZaJz~dala ve.s pr·ostor 
p·r·ot~ Savi. Od Ljublj.ane .do Kamnika ·bo .k•malu e.no .samo naselje. Okolica Ma
ribora do·biva čisto novo sliko i.t-d., htd. Kmetij.stvo mora t·orej iska~ti nove, do sedaj 
Še neizkori~ene i.pOVrŠ.ine, ki .predvi,doma ne bo-do prišle V poštev za ra:zvitek indu-
strije. To .so v 1kmetijstvu slabo iZikoniščane doline in doslej nepl.odna zemljišča. 
Poglejmo le o·kolic.o Ljubljane : d.olina Gr.adaŠ·Čice, dolina Horjulščice, ·dolina Že 
limljice, Barje samo, ko.likor je plodnega:, vse to so zaradi neurej.eniil vodnih raz
mer nepo:podno izkorišč-ena zemljišča. širom po Sloveniji lahko na vsakem k.oraku 
naletimo na podobne ,p·rimere večjega ali manjšeg.a obsega n. pr.: Krško p·olje. 
zemljišča .ob Lendavi v Prekmurju itd. Ne moremo sicer trditi, da je edini pogoj 
za melioracij.o vseh teh zemljišč predho-dna ureditev hudiQu.rillikov, •toda za večino 
primer·ov velja pr.avilo, ·d'!- je uspešna Tegjulacija v·o.dotokov in pravilna meliuracija 
zemljišč mo.go0a samo tedaj, če uredimo hudGurni.ke, ki se izlivajo v vodotok ali 
pa ogro.žajo· zemljišče, ki ga želimo meLiori·rati. Na primer Ledarvo bo mogoče 
prav~lno regY~lira~ti in zemlji-šče ob nje~j me1iorirati .samo pod pogojem, če bodo 
ur.ejeni vsi manj.ši hudourniki,, 1ki se v njo stek.aj·o. Ledava ima namreč tako majl1en 
padec, da je •po njej nemo.go·Č vsak - tudi najmanjši - transpo·r:t materiala, zato 
ga moTamo vezati v območju hudournikov. Tudi dokončna melioracija zemljišč 
·ob Pšati bo .z.ahtevala uredi.tev nekaterih manjših in na videz nepomembnih hud.o
urnik·ov. 

Nimamo točnih 'podatkov o .tem, ko.Ji:.ko kmetijskih zemljrŠ·Č, sposobnil1 za njive 
ali 'travnike, je 1danes ,ogroženo po hud•ourniooih. Če skušamo p-o geografski karti 
Slov.enije .približno ·oce.ni.ti tovrstne površine, homo našli na s,totisoče hekltarov 
taikšnih zemljišč. če up.oštev.aomo še dejstvo, ·da so tudi ,planinski paŠ'n~ki v veli~i 
meri o.gr•o.ženi ,po r.azdiTalni sili er-ozije in hudourni,kov, se bo obseg zemljišč, ki j·ih 
ogro·žaJo hudourniki, še obč·utno po.večal. 

Doslej :so š.ko·do, ki jo ,pov.zročajo hudourniki kmetij·stvu, določa,li samo od 
prime-ra do pnirnera. Kada.r 'je bilo namr.eč pot·rebno utemeljiti neko hudoU1·niško 
ureditev, so bili zbrani podatki za ses.tavo ,prib1ižnega rentabilitetnega računa. 
To.da b.ilo bi zelo potrebno takšne podatke zhr.a:ti za vso Slovenijo, ker le tako 
bi lahko zajeli celotno problematiko hudourništva v povezav1i s kmetijstvom. V tem 
oziru sta nas ·doslej n. pr. LR. Makedonija in Srbija že prehiteli in sta zbrali vsaj 
pri·bli~ne .p.odatke o ·š-k·odi, ki Jo .trpi kmetij'S'tvo zaradi neurejenih lmdournikov .. 
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2. E 1 ·e k t r o .g o s .p ·o d a r .s t v o 

Pred V·ojno hudour.niška 9luž·ba .praktično skoraj ni bila povezana z elektro
:g-ospodarstvom. Znano je -sicer bilo, da .ba.zen HC Fale na Dravii zasipa material; 
bazen so pa-rkrat tudi čistiiJ, •toda to ni dosti pomagalo, ker večina ·plavin, ki so 
.zasi•pavllile bazen, ni prihajalo iiZ na.š.ih hudournikov, aanpak jih j1e Drava prinašala 
s svo•jega zaledja v Av,striji. Sedaj se je v.prašanje omenjene medsebojne povezave 
cobeh panog bistveno spremenilo. Z g-ra:ditvij.o hidmcentral na .Savi: Mos.te, Med
vode, s prevzemom HC na Soči: Dobl.arji, Kanal, z gradi.tvijo niz~ hidrocentral na 

Sedelčnik pri Dovjem sodi med zelo nevarne hudourniške pritoke Save-Dolinke, čeprav 
obsega njegovo področje komaj 1,2 km2 . Sr.ednji tok je urejen z zaporedjem 46 konsolida
cijskih pregradb, spo·dnji tok z BOO m dolgo zidano kineto. Nadaljuje se z urejanjem 
. .žarišča v njegovem zgornjem toku. Stroški urejanja zna.Šajo doslej že nad 60 milijonov din. 

(Foto 7 F. Rainer, 1954) 

Dravi te.r v .zvezi s :projC~ktiranirni nov-ogra·dnjami je ureditev .hudournikov zaradi 
zavarovanja bazenov postal.a izredno akuten pr.oblem. Za pravilno obratovanje 
do•ločene hid:rocentrale niso namreč potrebne samo pravilno zgrajene .dolinske 
pregr·a·de i-n .sodobno urejene ,s.tr.oj.nice s .s·oli..dni.m dov.odnim ·rovam, ampa,k prav 
tako tudi urejena območja od ko.der se vo,da v bazenu zbira. Pri sestavi r·entabi
litetnoga računa za zgraditev neke hidrocentr.a1e je v veJiki meri potr,ehno upo
števa,ti tudi stanje bazenovega zaledja. Njegov vpliv na pravilno obratovanje neke 
hi.dr·ocentrale je lahko~ dvojen. Ona pravilno obratuje, če je dotok vode stalen in 
enakomeren in če vo:de z njenega ztl)ledja ne prinašajo plavin, ki zasipavajo aku
mulacijS!ki bazen: oboje pa je odvisno ·Od stanja hud-ournikov in hudourniš·kih 
področij v bazenovem zaledju. 

V zvezi z elektrogospoda.r~,tv.om so nastali sledeči :problemi: 
a) čim prej je treba urediti go~renjesav.&ke hudournike in ZJmanjšati zasipa

vanje b-azena HC Moste. Za prodna pregra:dbo, ·ki je zgrajena na Javornil'"-u, je 
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preračunana šcs·tletna doba do za.p1~oditve. ~.ivljenjska ?oba _te y~-egrade pa_ "~o· 
verjetno še enkrat dal-jša. ker smo ze zg.ra.dilt v_ ne·ka~enh na_Jve.c~Ih ~udourn1_.k1h 
G~:rnje s.avs.ke .do·line potrebne -obj-ekte. Če z delt ne ·bi nadaljevah, b1 zaprod1tev 
nevarno ·ogr.oža.l.a ·bazen hi·dr.ocentrale že .po dvanaj.s;tih letih. (Pro·dno pregradbo 
je bilo nujno .po.trebno zgraditi. ker ·je bilo z me·ritvami ugotovljeno, da se je v 
enem .letu po začetku obratovanja HC Moste nabralo v njenem bazenu že okoli 
80.000 m3 naplavin.) 

b) Znano je, .da je po.reCJe S.oče nad HC Doblarji ,tipično hu-dourniško pod
ročje, ter da zaradi .tega njenem bazenu prreti nevarnos·t pred ta:ko jšnjo zaprodit-

Pregled dejavnosti na urejanju hudournikov od 31. VII. 1945 do 31. XII. 1954. 
--- -----,- -----..,.------ - - ·-- --- ------------,.-----------:-- --- -----:- · 

1

1 
število 1 1 v r š e n o 

hudournikov,.--- - ...,----------,------
na ka·terih 1 Prečnih 1 Vzd.olžnih Umiritev 

, so izvršena zgradb zgradb melišč 
Opomba Štrošl\i 

ha 
·---~---. 

j. dela 1-š-t;~l~ _--+J - --;;- ---
1 

1945 
1946 
1'947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1932 
1953 
1954 

Skupaj 

6 
9 

13 
14 
21 
20 
13 
16 
17 
22 

12 
51 
62 
65 

126 
92 

122 
126 
135 

791 

487 
1326 
1967 
1485 
1772 

74-! 
1316 
1078 
3144 

13.319 

2,--
5,27 
3,20 
2,-

12,47 

3,204,000 lsamo popravila 

13,686.000 
23,841.000 
45,057.000 1 
59,820.000 • 
79,730.000 
G-7,580.000 
95,825.000 
91,840.000 

126,837.000 

1 608,422.0~; 1 

Ostala izv;rše-na dela: 4 ždez.obetonsk,i mostič-ki, 12 lesenih mostov, J -!8-1: In 
nov]h ·poti , 2227 m prelo·Ži:tve i.n o.bnovitve poti. 

Razp.redelnica št. 1 

vij-o, ki je še .posebno pereča, :ker j,e prir-odni akumulacijski pro.stor na-d bazenom 
(:pro.stor o,d .sottestke pod Tolminom. do izno.d mosta. čez Sočo pri Vol.jčah) že tako· 
zapolnjen z materialom, da bo voda v bo-doče vse nove plavine odna·šala naravnost 
v bazen hidro.centrale. Drugi p r-oblem na Soči pa je v izredno visokem nihanju 
med nizko in viso,k·o· vodo, ki od 20m3 v .sekundi lahko na•raste na GOO m3 v .sekundi. 
S :tem hidrocentrala t rpi dvojno šlc:odo: zaradi po-manjkanja vode ne more obra
•tovati, zara,di :pretirane vi.s.o1ke vo.de :pa mora ustavljati obra-tovanje. Zato je nujno 
potrebna ne le ureditev hudourniških strug, ampak vsega porečja Soče nad ba
zenom HC D01blarji. Ker na So·Či ,pr·ojekti.raj'o še nove hidrocent.rale, postaja pro
blem ·te reke še bolj :pereč. Hidrocentrale bo-do lahko samo takrat pravilno obrato
vale, kadar .bo urej-eno-njihovo zaledje .. Pr:i tem pa ne s-memo pozabiti, da ureditev 
zaledja zahteva v.ehko ·dalj.šo .dobo kot z.gradi.tev same hidr-ocentrale . 

c) Ure·ditev hudournikov: .pritokov Ko:kre in T.ržiš.ke Bistrice je nujno zaradi 
zavarovanja bazena HC Medvode pred zapro-ditvijo. 

č) Tudi manjše hudourni-ke, pritoke Drave .s pobočj.a Pohorja med Žvabekom 
in M.anibo-r;om te.r ·Mež:o in njene pri,to·ke je .potrebno uredi·ti, da. bi tak-o zmanjšali 
prodonosnost. P.red vojno so zapr-oden i!ll zablaten bazen HC Fale čis-tili z izplako
vanjem, .seda.j pa to ni več m-o-gG-Če, kt~r bi na ta način ·material iz enega bazena 
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pr~prosto preme.tavali v -dnugr. Z graditvij.o HC v Žvabeku ~e onemog-očen d-onos 
materiala iz Avstrije v bazene naših hidr.ocentral. Zato je torej potrebno bazene 
dravs·kih el~ktrarn zavarovati le p.red nanosom materiala, ki g..a prenašajo hudo
urmiJ<i z našega ozemlja. 

3. Pro.mert: 

Večina naših prometnih n3.lprav je zgrajena po dolinah, to·rej tam, kjer jih 
velike vode najbolj ogtožajo, če vodne razmere ni:So urejene. železnice trpij-o letno 
mihj-o-nsko škodo samo •zara-di neposrednih poškodb, ki nastajaj!Q -ob nalivih. Ces·tno 

Matušev jarek v Ukancu ob Bohinjskem jezeru. Hudournik je urejen in tujskoprometna 
važna cesta ob jezeru ni več ogrožena; odstunjena j,e nevarnost pred zasipavanjem 

zemljišč in jezera. (Foto: J.. Rainer, 1954) 

-omrežje, ki je 'Par krat ·d<lJljše -od želez·ni.škega, tr.pi še toliJco več š·kode ko-t železnice. 
Po ,pribliroi cenitvi znaša škoda, ki jo povzročajo hudourmi-ki na p-rometnih .napra
vah, več deset milij·onov ·dina,rjcv na leto. 

4. G o z d .a r s t v o, d r u g c .g o .s :p o d a r s k e p a n o .g e 1 n 
o b r a m b a ·d o. m ·O v 1 n e 

Da hudourniki povzročajo občutno škodo tudi g-ozdarstvu, n·~ potrebno Š·e 
posebej naglaša:ti. Go·rnji tokovi ·hudournikov, del-i hudourniških strug, kjer j,e ero
zi~vna sila v;ode •največja, so nava·dno na območju absolutnega gozdnega zemljišča. 
Razumljivo. je torej, ·da so poškodbe zemljišča v 1teh predelih zelo pogostne. 
ško.de od hudournikorv pa so lahko tudi tam katas.trofal.ne. Niso .redki primeri, .da 
majhna .poškodba zemljiš·č.a povzroči nevaren p1az ali .pa odpre melišče, ki ga lahko 
le z og,romnim.i str-oški sanirarno, .pog0.sto pa niti to ni mogoče, ker je ·Človek pre
sla:b, da bi lahko .klj·uho·va·l vsem ra.z-di·ralnim silam p-ri-rode. P.oškodJbe na absolut-
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nem goz·dncm Hu pa so nevarne še v drug.em oziru, ker $e hitro širijo in lahko v 
kra:tkem ča·su povz:ročijo prave .katastrofe. Pred par .leti v Belem .potoku p.ri Mar
tulj1ku na Gorenj.skem n . .pr. še ni bil-o opaziti udo·ra na desnem :pobočju struge. 
S~daj ·ta •udor ·o·bsega ·že skoraj 3 ha in za sedaj Še ni mo.goče predvideti ukrepov, 
s ·ka.teri.mi bi ga lahko zajezili. še vsa sreča je, da bo živa .skala kmalu 1ustavila 
njegovo ši-rjenje. Ni torej slučajno, da so gozda.rji .prvi začeli urej,evati hudournike 
in še ·danes opravljajo {e posle. Brez ur:ejenih hudoun1~kov na goz·dnem zemlji.Š·Ču 
si pTavilnega gospoda.rjenja z gozdovi v planins-kem svetu ni mogoče zamisliti. 

Tudi razvoj industrije neizogi.bno zahteva večj·o hud<H.n·niča.rs:ko dejavnost. 
Tam, tkjer .gra·dimo industnijs.ke objekte in na ta n<tčin širimo mesta in naselja, 
mor~mo ureja.~ti tudi manjše hudourni:ke, za ·katere se prej nismo zmenili. Takih 
pri,merov je sedaj že več:. Pržanec pri Ljubljani, Mirca na jesenicah, Sapota v 
Radečah itd. Da pa je velilko ta:k,šnih hudournikov, ka•tere je potrebno ured<iti 
zaradi urbani.stičnih vzrokov, je s.plošno znano, saj je le malo naselij, ki jih ne bi 
na en ah na .dJ.:_J;g način ogrožali neurejeni ln~dourniki al1 dr-ugi vodotoki. 

Delo, ki ga opravlja vodno gospodar:stvo, je zlasti zelo ozk,o povezano z ure
ditvijo hudournikov. Izvedba regulacij·e večine rek in raz.nih melioracij je nemo
goča, če ne uredimo t·ud1i hudourni,kov. 

Tudi turizem nam narekuje nalogo, da mora!ITI·O najlepše planinske kraje za
va.rovati pred ra.zdiralnim delovanjem hudournil<ov. Skoraj ni vasi v porečju 
Save nad Ra-dov.ljico, bodisi v Gornji savski dolini, hodi&i v Bohinjskem k-otu, ali 
pa v pnrečju Soč~ na"d Tolminom, ki je ne bi ogro.žal V!Saj en hudournilk. Rateče, 
Podkoren, Mojstrana, Bohinj, češnjica, Bohinjska srednja vas i'td. so kraji, ki so 
z delno ureditvij.o hudournikov veliko prido·bili na svojem razvoju in .po·sta.ili za 
turiste privla·Čnej cši. 

Ni potrebno še posebej naglaševati, l~ako važna je ureditev hudournikov tudi 
za .na.radno oerambo. 

C. Izvedba del v desetletju 1'945-1954 

Obseg dejavnosti hudourniš.ke službe v zadnjih desetih letih je razvi·den (z ra,z
prede1nic, ki j1ih ·Objavljamo. Razpr·edelnica št. 1 nam daje podatke •o številu hudo
urnikov, kjer !Se je dela1o , o Š·te:vilu prečnih ·zg.ra·db, o obsegu vz·dolžnih zgradb, o 
površini melioriranih mdiš-č in o višini .stroškov za izv·rŠena .dela. 

V razpreddruici št. 2 je pr.ikaza.n obs~ po raznih vrstah del, ki so bile po
trebne za izvedho ·del, navedenih v raz.predelnici št. l. 

Ra~predelnica št. 3 nas seznanja s po·d~bki o tem, v !kate-rih ·dkrajih so biH 
urejeni hudourniki ter prikazuje št.evil·o .le-teh. 

V hudourniški službi je težko najti prave na·ka:zovalce, s katerimi bi lahko na 
preprost in .razumljiv način natančno predočili obseg deL Ne moremo u,p<>rabljati 
na,kazovalca, kbt je v stavbarstvu n. :pr. ,>etažni :m2 «. Vr.sta hudounniških zg .. rzdb in 
območje, na .katerem rse de1a izvajajo, .sta lahko tako različna, da ju ni mogoče 
izraziti z istim ,imenovalcem. V naših razpred-elnicah je navedena dejavnost po 
nakazovalcih, ki .so bili v nava.di že pred v-ojno in jih uporabljajo iudi že v d·rugih 
·državah. Za .praviLno presojo j-e potrebno kombinirati P·01da:tke vsaj iz dveh .tabel. 
če 11. pr. v tabeli št. 1 .pnimerja.mo število preč-nih zgradb., zgrajenih leta 1946 in 
1947, vi.dimo, da jih je leta 194-7 n~p:ravljeno 4 krat več ~at v letu 1946, kubatura 
zgradb iz .leta 1947 je pa samo za 1,7 .krait večja od kubature prečnih Zlgradb,. ki so 
bile zgrajene leta 1946. To je razumljivo, ker prečni objekt .lahko obsega nekaj m3 

~li pa tudi ne;kaj sto m 3 • Tudi 1 tm vzdolžne z:gr.adbe lahko ,pomeni 1 trn kinete z 
0,5 m2 .pret-očnega pro.fila ali pa 14m šir-oko regulacijo s 'pretočnrim p:rofil·om 30m2

• 
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Z razčleni,tvijo podatkov iz razpredelnic lahko ugotovimo: 
1. Obseg del je bil prva povojna leta minimalen. To j~e razumljivo, če upo

.~-tevamo činitelje, .ki so hili že uvo-doma navedeni. 
2. Največ dela je izvr-šenega na območju kranj:skega okraja in sicer v 26 

hudourni-kih, -od tega odpade na -območje prejšnjega .radovljiš,kega •okr aja 22 hudo
urnikov. Ta,ko obs·ežno ·dejavnost je .pri,pisati .dej-stvu, .da gre za .področje z naj
izrazitejšimi in najneva·rnejšimi hud-ourniki, razen tega .pa tudi potrebi, da se bazen 
HC Moste ka·r naj·bolj zava~ruje pred za:pr.o.ditvijo. Ta cilj sicer še zdaleč ni do
sežen, toda prodonosnost nekaterih najv.ečjih hudourni:kov je bistveno zmanjšana. 
(-Belca, Pišenca, Beli pot·ok in drugi). Ureditev je bila nujna tudi zara.di zavaro-

P išenca pri Kranj.ski gori sodi med 
največje hudournike Slovenije. V nje
nj,em gor nj em toku je mnogo erozij
skih žarišč, od koder odnaša voda 
gru šč v dolino. Vznožje rušljivih 1)0-

bočij je zavarovano z zaporcdjem 
konsolidac.ijskih pregTadb v strug-i; 
umirili j ih bomo z vegetacijskim ve
zanjem . Tu je prvič uporabljen nov 
način vegetativnega vezanja pobo<:ij : 
nam esto ·»prepletov« so učinkovitejše 

"žive ščetke« vrbovja v policah. 
{Foto : F . Rainer, 1955) 

vanja železnice in ceste. železniš.ki most cez Belco je imel leta 1950 le 0,6 m svetle 
odpr.tine, medtem k.o ima \sedaj že 2,2 m. Kritičen pol.oža:j je bil tudi pri železni
š,kem mostu čez hndouTnik Pre·suš'Illik, ki Slkoraj ni imel svetle od·prtine. Cestni most 
čez Belco je bil podrt in .p r.ovi.zorij je v.sa1ka večja voda vedno znova ogražala. 
Tudi zaradi zavar·ovanj-a stanovanj.skih ·zg.r.adb ter izboljšanja pwmeb1ih razmer 
je bilo potrebno izvditi nekartera dela {KTotnjek v Podkorenu in Dovški potok). 

čeprav je obseg del, ki so bila izvedena na .območju OLO Kranj precej.šen, 
še ne moremo tr,diti, ·da -s·o izvršena že V-'i a najnujnejša dela. Neobhodno je po
trebno z doli nadaljevati, da ho: l. dosežen cilj, ·ki j-e bil v ,začetku po-s.tavljen, t. j. 
zavarovati bazen hidro.centrale 'pred za.pr·oditvijo , zašč i titi železnico- in cest.o, ter 
ohv·a.J.··ovati v.so Gornjo :savsko ·dolino pred za.p·roditvijo in ;tako očuva,ti ta prelepi 
ko.s. naše zemlje za tnrizern.; 2. <la me ho.d o zav.ržena. vsa do sedaj porabljena denar
na sr edstva. če bi .z delom prenehali, bi hila ogrožena vsa .do S·e.daj izvršena:. dela, 
ker dina-mika izvedbe hudourniških del pač zahteva kon.tinuiranost v daljši ~dobi. 

V ljubljanskem ·Okraju so do leta 1950 iJzvajana hudourniška dela v p,recej
šnjem obsegu. Po,t-rebno je bilo .nekatera .dela, ki so bila načeta že rp red vojno, 
uspešno dokončati, hkn-a.·ti pa opraviti nekatera nujna dela: V glavnem je .delano v 
Iški, Podlipščici, Borov.n..iščici, ter na prit-okih Kamniške Bishice in Ra,dom.lje. 
Potrebno bi .bilo na .območju OLO Ljubljana izvršiti še nekatera nuj.na dela: v 
Iški, Podlipščici, v prito:lcih Grad.aščice, Nevljici, Bis t ričici, Borovniščici, v pritokih 
Radomlje in še drugo,d.. 
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Pregled hudo01·ni~kih ureditvenih del po vrstah dela od 31. VII. 1945 do 31. XII. 1954 
-

1 Enota L e t o V r s t a d e 1 mere 
1945 ! 

1 1 

1948 ., 1949' 1 1950 1 l 1952 1 1953 1 1946 1947 1951 

L Prečne zgradbe 
1 

1 

1 

1 

569 11.001 
1 

1.283 

,1 

Zid iz betona ...... 

1 

ms 34 375 290 551 ~89 1.112 
Zid iz kamna v cement. malti ms 40 374 77 370 182 1.638 2.824 3.659 2.245 
Zid iz kamna v suho . . . ms 152 221 78 375 561 1.421 - 495 2.249 
Rustikalni zid ........ m3 - - - - - - 95 9 102 
Zgradba iz l<amna in lesa ma 108 101 1.414 1.916 3.337 3.738 1.675 459 57 

Il Vzdolžne zgradbe 

Zid iz betona ...... ma - - 2 294 54 - 36 298 227 
Zid iz kamna v cement. malti m" - 165 571 208 1.236 255 668 1.814 2.343 
Zid iz kamna v suho . . . ma 20 253 238 712 1.030 980 27 304 825 
Rustikalnl zid . . . . . . ms - - 20 20 - 913 369 200 25 
Zgradbe iz kamna in lesa ' m:t 60 304 126 163 679 702 886 1.721 -

j 
' m. Z e m e 1 j s k a d e 1 a 

izkop za temelje . . . . . . ms 451 1.734 3.025 2.870 5.870 11.649 12.146 8.131 7.475 
Regulacijski izkop . . . . ma - 240 2.941 18.664 7.545 9.780 600 8.640 9.245 
Nasip ....... . .. ms 245 

1 1.1~ 2.297 224 3.728 - 3.925 4.400 5.641 
Izkop v plaziščih . . . . . ms - - - - · - 3.000 9.803 6.366 

liV. Oozd_noknlturna dela 

2~3 165 1.000 2.042 1.~20 1.496 6.146 6.608 Pletenu:e . . . . . . . . m 5.628 
Sadike • e • • e 1 • 1 e kosov - - - - - - 16.666 21.145 -
Potaknjenci . . ' . ~ . kosov -

1 

- - - - - - 57.758 76.333 
Kordonska sadnja ..... 

1 

m - - - - - - - -

! 1 

Ra:>:preclelnica št. 2 

1 S!<U:a~ 
1954 1 - -

1 

1.674 7.678 
2.762 14.171 
1.974 7.526 

128 334 
116 12.921 

181 1.092 
2.807 10.067 

373 4.762 1 

443 1.990 
42 4.683 

10.342 63.691 
15.495 73.150 
10.172 31.799 
14.005 33.174 

5.378 33.506 
- 37.811 
- 134.091 
833 833 



Na o·bmočju goriškega okraja so se izvajala samo neka•tera najnujnej-Ša dela. 
in sicer na območju bivšega OLO Gorica v enem na območju prejšnj.ega OLO Tol
min pa v devetih hudournikih. V porečju Soče S·O bi-la v p.rimerjavi s .stva:rn·imi 
potreb3JIIli izvnšena dela le v zelo skromnem ·Obsegu. V po~larvi•tnih. hudourni.kih: 
Zg. Trenta. Za.dnjica. Lepena, Učeja. Tolminka in d.rugih, se z .deli takorekoč še 
niti prav začelo ni. Ti hudourniki pa še nimajo idejnega programa. ·ki bi določal 
dela in njihov vrstni ·red. Zlas,ti je nujen .i·dejni 1program, ker porečj e Suče ne 
mo.remo sanirati samo s hudourniš-kiml ~·krep.i, ampak v večji me-ri z gozdarsko in 
kmetij-sko. dejavnostjo. 

V slovenski Js.tri in na območju bivšega STO smo v -zadnjih letih začeli z na
slednjimi .ureditvenimi deli: v Sočergi, na prito·kih Bracana, v Ospu in v hudo
urniku T.rnovščica. Na območju Bracane .so že Italijani izvršili nekatera dela, .ki 
pa so pro-padla, ker niso bila vzdr•Ževana. Te objekte bo .treba obnoviti .kr izpopol
niti z no·vimi. 

Na obmo·čju drug;ih okrajev so bile v gla·vnem izvršene samo dopolnilne 
gr-adnj·e k ž·e pred vojno izvedenim .d.elom. Na ohmo·čju ·okraja Trbovlje je urejena 
Sop-o:ta pri Ra-dečah, na območju celjskega •O'kraja pa na Savinji in v Dobrni. Zlasti 
:poslednja dela so bila nujna zaradi znane celjske poplave leta 1954. V celj,skem 
olkmju ibo potrebno- z ddi na·daljcva·ti, da bodo odstranj·ene poš.kodbe po poplavj • 
in .preprečena ponovi-tev takšne rkatastrofe. 

3. ·Prva leta po vojni je hilo zgrajeno izredno veliko ·ngra·db iz kamna i.n ]esa 
(dv·ostens•ke zgradbe iz kamna in lesa). Razmere so silile k .takemu načinu graditve. 
ker se je cementa in be.t·onsk~ga železa, ki .sta bila .kri.tična materiala, Jahko do·bilo 
le v ·omejenih množinah. Ta način graditve sicer ni bil pravilen, torda bil je ·Opra
vičljiv, .ker so se morala ·nujno izvršiti v-saj zasilna zava:rovanj.a nekaterih o-bmo
čij pred kata·strofami. Objekti, ki smo jih gradili tudi iz mehkega lesa, ne te iz 
;trdega, kot je rto pravilno, bodo le kratkotrajni. P·ri graditvi le..,.teh .se je predvi·de
valo, da :bodo takrat, ko bodo dotrajaJli, obl·oŽeni z betons-ko obloga. Te betonske 
zgraJdbe bod.o namreč lahlko za polo•vico šibkeje dimenzionirane, kot bi morale biti, 
č·e bi objekte •taJkoj v začetku .gradili iz bet·ona. Tako bodo str,o·ški za zg.r~di.t'ev 
.d.ok.ončneg·a objekta približno isti, .kot bi stal ·objekt, če bi ga že v •začetk.u solidno 
zgradili. Lesene zgradbe so bile namreč grajene z majhnimi st·roški, ker je upo
rabljan blizu ra·st<>·Č in manj vreden les. Ko je bilo mogoče dohi.ti potrebne koli
čine cementa, smo graditev lesenih zgradb omejili le na one primere, kjer je •teh
nika ·dela to zahtevala. 

P.r-avta.ko .so bili nekateri 'objekti zgrajeni iz kamna v suho, čeprav bi bilo 
pravilneje, uporabljati kamen v cementni malti. 

4. Za nepoučen~a je izvedba .g.ozdno.kulturnih del lahko precej čudno poglav
je. V desdih letih s.o hudoulini·Čarji umirili le 12,47 ha sterilnih meJl:i1ŠČ. Ta niz·l<a 
števill<a lahko .nepouč.ene zapelje do zaključ·ka, da slove.n,.ski hudourniča.rji ne znaj.o 
'osnovnih na;čel hudourniške službe, t. j. da se hudourniš-ka področja urejajo z 
1gozdno1kult-ur.nimi ub·epi, s -tehničniuni ru:krepi, ter gospodarskimi ukrepi. Zato 
menim, .da je potrebno :pojasniti naslednje: 

Ing. Alber.t Weber, šef .hudourniške službe v Av.striji, navaja v svojem članku 
»70 Jahre Forsttechnisch.es Sy.stum. .der Wildba.ch-. und Lawinenverbauung in Oster
reich (Allgemeine Fo-rstzoitung XII/1954), da so v .območjih, ki so podobna našim, 
tehnilčni ukrepi za umiritev hudourniških po·dročij :skoro za 100% potrebnejši ko-t 
pa g-o:zdnokulturna .dela. 

Ker smo prva povojna leta v glavnem le popravljali in dopolnjevali že prej 
zg·raje.ne o·bjekte, •ter -skrbeli! za z.avaorovanje ·na.selij, torej goz·dnokulturna dela 
nis-o p·rišla v po·štev. 
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Da bi bilo mogoče začeti z gozdnokultur:ni.mi deli, je bilo 'Y nekaterih območ
jih 1potrebno izv.ršiti obši!f.na :tehnična ·dela. V Belci p:ri Dovjem, v Smeču, v Sred
njem vrhu in tudi drug-o·cl je bilo mogo·če izvršiti ta .dela šele tedaj, ko \SO hila 
predhodna zavarovana .pod.no·ž}a melišč, obenem pa na samih meliščih izvedena 
potrebna tehni:čna dela. 

Hud·our.niška .služba je o:pravlja1a g-oz.dnokulturna dela .sQimo na onih .zomlji
ščih, kjer s·o bili · po:trebni tehnični ukrepi, ·t. j. na sterilni.h ·in degradiranih tleh, 
medtem ko so go.ulnolcultu.nna dela na terenih, kjer niso bili potrebni nhkakršni 
drugi ukrepi, izvajale g·oz.darske •org-anizacije, bodisi nkrajne uprave za g·o,zdarstvo, 
bo·disi .gozdna .go.~oda~rstva. Na pohudo P·odjetja za urejanje hudournikov je 
Gozdars.ki inštitut Slovenije sklical 29. III . 1954 v Kranjski .g.ori .sestanek vseh 
p.riza.detih gozdarskih organov z območja Gornje Save z namenom, da 1bi se izvršila 
razdelitev dela. Na .tem sestanku je bilo sklenjeno, da bosta okra:jna .u.pr.ava za 
goz.dar·s·tvo in goz-dno gos.podaTstvo opravljala vsa gozdnokulturna dela, vsako na 
svojem območju po·d s.tro'kovnim vods~vom gozdarskega inštituta. Toda menimo, 
d-a ta rešitev ni pravilna, ker mora opravljati hudourniška služba .ta dela s·ama .po 
svojih organih, k~t jih je ovravlja,la 1tudi .pred v,o}no. To bo pa mogoče takrat, 
ko bo hudourniška služba temu primerno ·organizi·rana in kadar ho pr·eskrbljena 
z ,zadostnim ·s;trolmvnim rka;clrom. 

Problem umiritve meliš-č je ~težek in za.pleten, za.t'o ga v 'tem kratkem članku 
ni m•ogoče iz.črpno obde1a.ti, ter bo za :to po<trebna posebna študija. 

V zvezi z goz.dnokulturnimi deli bi še omenil, ,da smo po nav•odi,Iih prof. ing. 
Franje Rai.nerja leta 1954 :naČ·eli -s sa·d·i·tvijo v policah, ki se je do sedaj odlično 
obnesl.a. 

C. Organizadja in finansiranje 

Ongaruzacija hudourni1ške službe se je obenem z reorganiziranjem nadzornih 
ustauorv vook.rat spreminja;La. Od leta 1945. pa do leta 1950 je hita hudou.r.niška 
s.luŽ>ba 1pod resorjem MiniSJtrs•tva za :g,ozdarstvo, al1 njemu 1pndobnih ustanov, kjer 
j-e bila or,ganizirana .kot samostoJni o·ddelek ali ·odsek. Hudourni.~!ka s.lui:Žba pri 
okrajih ni imela posehnih referentov. Oddelek ali ·odsek za urejanje hudournikov 
je opravljal vse funkcionalne in o.perativne po.sle hud.om·niške službe. Za iavajanje 
del na terenu .S•O skrbela g.ra·dbena vodstva. 

Z vlaJdno o.dl.očbo z dne 17. I. 1950 je bilo ustanovljeno .drža.vno ~repub.liško 
go~spodars.ko ,p.o.djetje ·za urejanje hudournikov, ki je prevzelo vse posle od ·oddelka 
za ·urejanje hudournikov .pri Ministrstvu za gozdarstvo. Od takrat pa, do novembra 
1954 je bi.Ja vsa hud.our:niška ·služba skoncentrirana v .tem :podjetju. Podjetje je 
mo.ralo .po sUi razmer o.pravlj·ati tudi f.unkci.onalne posle. V novembru 1954 je bil 
pri Up1:avi za vodno .go. pO'darstvo LRS za•seden Teferat rza hudourniško službo. 
P·odoben referat je tudi pri Up·ravi za goz-darstvo LRS, z.a·seden pa je šele pred 
kra;tk,im. Z od.ločbo, Sekretariata za gors.po1darstvo pri bivšem Gos·podarskem svetu 
z dne 4. U. 1953 ·Št. HI/6-125/1 je priznano po,djetje tudi kot p.r.ojektivno, ter je 
bilo ·tudi vpi.sa.no v regis.tor pmjektivn~h po.djetij. 

Leta 1945 so !bili v hud-ourni.š·ki službi zaposleni .trije inženirji, o,d tega dva 
ak.tivna uslužbenca in en honorarni. Število zap-o,slenih inženiTjev se je ,od leta 
1952 gi.balo o·d 3 do 4. Zaradi nujne .zapos·litve inženirjev v drugih. gozdarskih 
panogah., jih ni bilo mogoče p:ri:tegniti v hudourni-ško službo. šele od leta 1952 
naprej se je stanje polagoma izho.Jjševalo, ,ta,ko da je koncem leta 1954 bilo 
IHi po·djetju 7 in.ženirjev, od .te.g.a 6 a.kti•vnih in eden hono.ran1i, ter 1 gradbeni in 
1 goz.darski ·tehnik. Pri Upravi za v,odno gos,po.da:r.stv·o pa je bil zaposlen l s-tro
kovnjak hudourni.čar. Na ter·enu na čelu .gradbenih vodstev ni višjega niti S·red-
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njega strokovnega kadra. DeJo je organizirano centralno, dela se vodijo iz LLprave 
v Ljubljani, na čelu g.radbišč .pa s-o na.dzorniki~ ki so se v večrni .primerov regru
tjrali iz v.rst .kvalificiranih delavcev. 

Pomanjkanje s.tro:kovnjakov je vplivalo- tudi na ~ka:kovost hudourniške službe, 
ki .se ni mogla tako uveljaviti. ,k,ot bi bilo potrebno. Izdelava načrtov in evidenca 
sta tbili po.manj1klj ivi: ni še .')estavl jen natančen hudourniM.::i .kataster; še so neraz
iskani predeli Sl.ovenije, za katere. nimamo niti prihliž.nega pregleda .stvarnih ·po
treb ureditve hudournikov (Soča, Istra); povezava z okraji je .pomanj·Idjiva, pa tudi 
nekate.ra dela bi lahko bila pravilneje izvršena, če bi imeli ·dovolj str·okovnega 
ka.dra. 

Do leta 1953 s·o se hudourniška dela finansirala iz .republiških sredstev ter so 
hi la vključena v rClpubli.ški ,plan investicij. Pozneje .pa S·o se .dela finansira la 1z 
gozdnega 1n v·odnega sklada ter iz dotacij raznih občinskih ljudskih odbo·rov m 
drugih ustanov. 

D. Delavsko samoupravljanje 

Dne l2. V . 1951 je tudi Podjetje za urejanje hudournikov izvolilo svoj prvi 
·delavski svet in ta·ko prišlo v roke tistih , ki hudourni·ška .dela izvajajo , It. j. delav
cev. To samoupravljanje 'SC je pokazalo koriS>ti10 za izvedbo del. Ddavd so s tem, 
·da .so dohili p-ravico upravljanja, za.čeli dru.gače gledati na izvršitev nalog te;· .so 
začeli še p.o.žrtvo•vz.lneje dcl.a:ti. Marsikate-ro tež.ls,o delo . .n. pr. poz·imi v vodi, v ne
pristopnih krajih itd., ne bi bilo opravljeno, če se delavci ne bi zavedali. da je 
izvrši·tev .dela v sh~pnem interesu . Delavski svet je leta 1951 ·zasedal ·dvalraL v 
letih J9f,)2 in 1958 po &tiril ·a·t in leta 1954 "est1krat. Po redkih zasedanjih bi se 
moglo sklepati. da sa:moupravljanje ni bilo •ravno učinkovit·o. to.da pri '·pravijaniu 
so sodelovali v glavnem ·Člani dela'Vskih svetov na ,posameznih gradbilŠčih, tako ela 
so ·bila na delavsl.::ih zasedanjih obravnavana le skupna vprašanja, ·ki so zadevala 
ves delovn-i kolektiv. 

Ta prispevek ne bi bil popoln, če ue ·bi dali priznanja del·ovnemu kolektivu, 
ki je izvajal .dela na urejanju hudourni,kov. če z]a.sti v .prvih povojnih letih delavci 
ne bi požrtvovalno dela.li. ne bi ·izvršili niti polovic·o opravljene.ga dela . Prenos 
dveh vagonov cementa na ramenih v viš·ino 180m, nato še 80 m nav:zdol in z·opet 
1 OO nn navzgor j-e ·bil mogoč sa.mo z delavci, .ki so se za delo nesebično žr.tvovali in 
za delo živeli. Vprašanje je tudi, .kj.e drugje bi dobili delavce, ki bi v decembru, 
ko je zmr,zovaLo, dela•li po lO ur v vodi, ker je bilo potrebno taJkoj oprav,iti noka.
tera dela za zava:Povanje objektov p.red pon~šenjem. Če se ozremo po .gorenjskih 
gradhiš(ih, vidimo, da so tam urejani hudourniki na najtežj-ih terenih, ~kakršnih 
so se pred vojno lotili 1e v izjemnih primerih. Utrjevanje vdorov in melišč je 
mogoče le z delavci, ki so pripravljeni veliko žrtvovati Zil~ izv•ršitev naloge. Naš 
hud'ourniški delovni kolektiv ·tem bolj zasluži pohvalo in priznanje, ker je vst.rajal 
na delu, oČep-rav za hudmtrniš~a dela .prva leta po vojni ni bilo dodeljeno nikakršne 
obutve in .obleke, in čeprav je bil mogoč lahek in boljši zaslužek 'pri delih, ki niso 
bila niti zdaleč toliko naporna kot so hudourniška. 

Sklepi 

l . Z našimi hudourniš.bmi deli v za·dnjih des·etih letih smo, relativno vzeto, 
lahko .zadov;oljni, saj smo doseg-li večje letno pnv,prečje kot pred vojno. Z doseže
nim obsegom dela smo zlasti lahk,o za!dovoljni, če pomislimo, koliko je bilo po
t·rehno žrtvovati .za obnovitev podeželja in izgradnjo ključnih objektov. 

2. Sedanja organizacija hudou.rniške služ·be ne ustreza. Ni pravilno, da je 
skoraj vse hudour.ništvo skoncentrirana v podjetju. Pri tej organizaciji manjka 
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funl\:ci·onalni organ za orgamz1ranje in vodstvo hudourniške .službe, ki , dobiva, 
mimogrede omenjeno, povso.d .po svetu in ~tudi v nekaterih drugih ljucls.kih Tepu
bli.kah širši .pomen: ~Služba proti eroziji tal. če že ni mogoče ustano.vibi centralnega 
.republiškega O·rgana, ki bi s~mostojno V·odil to službo, bi opa bilo vsaj po-trebno, 
da -Se p·ri republiški upravi za gozda-rstvo namesto referata ustanovi samostojni 
ods·ek, ki hi prevzel rudi idejno projektiranje. Nepravilno je ·tudi oto, .da se hudo
ur.ni.ška .dela izvajajo v .po-d-jetju, ki mora poslova.ti p.o Fredpisih, ki ustrezajo pro
izvodnim po.djetjecrn. HudournišJca dda niso p.ridobi.tna dela, ampak imajo javen 
a:nalaj, IZato jih ne smemo pdmerjarti z industrijsko deja·v•no:stj,o. Sp.ričo dejstva, 
da je bilo· hudourništva finansir.ano iz dveh namenskih .skladov, bi bilo pravilneje, 

Število hudournikov po okrajih, kjer so od 31. VII. 1945 do 31. XII. 1954 izvajana 
u·reditvena dela 
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Kranj so i·zvršena dela na 26 hudournikih 
Ljubljana so izvršena dela na 15 hu.dournikih 
Celje so izvršena dela na 3 hudournik·ih 
Maribor so ~zvršena dela na 1 hudourniku 
Trbovlje s·o i.zv:ršena .dela na l. hudourni-ku 
NoVto mesto so izvršena dela na 3 hudou·rnikih 
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dela izvajati .s po!IDOCJO režijskih =s-kupin, ue pa po podjctju. Idealna o:.r~ganizacija 
.bi toTej bila : centralna uprava, bodisi samostojna, bodisi pri upravi za .goz·darstvo 
z la:stno ·Operativo, ali pa .naj bi ta uprava iomela na terenu samostojne sekcije s 
podrejeno o,perativo. Ta i.dea.lna organizacija bi bila mogoča samo te,daj: če bi 
sl-onela na ustreznih zakonsliJ1 predpisih, ki jih sedaj pogrešam.o. 

Nimamo ne predpisov ne •O!bveznih nav·odil, ki bi določala o-rganizacijo hudo
urni.š:ke službe in urejala izvajanje in vzdrževanje huqourniških gradenj·, medtem 
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ko so v jpredv·ojni Jug··osl.aviji :tovrstna določila podTorbno obravnavali na·slednji 
predpisi: Zakon o urejanju hudournikov od 1. III. 1930, .pravilnik o izvajanju le
tega. od 7. V. I93l, Navodila za opr-avljanje hudourni·Čarske .sluŽ!be nd 16. VI. 1931, 
Pravilnilk o op.ravljanju hudourniških del v režiji in o kolav-daciji teh deltO,d 9. VI. 
1936 ter Navodila Z<l! tehnično s]u.žho organov za urejanje hudournik·ov od 
31. III. I!M6. 

3. Finansiranje 1del je .potrebno reorganizir>ati. Ker ima hud-ourniJŠtvo j aven 
značaj. za,t.o bi se moralo finansiPa.ti iz javnih sredstev, t. j. iz rep:1.11bliških ali 
okr-ajnih pr.oora·Čunov. V .p.ri.d ·takemu načinu finansiranja go·vori tudi ·ok<oliščina, 
da je pri V·ečini hudourniških ·del nemogoče ·odrediti neposmdnega intcresenta. ker 
je pač udelež,ba interesentov .pr·eveč prepletena. Ureditev .neJkega hudournika, n. pr. 
pritoka .Savinje, je .potrebna za·radi zavar.ovanja prometnih na;p·rav določene vasi 
i,n S·O·sednjega zemljišča. Ureditev tega hud-ournika pa ho posredno zboljoŠala tudi 
vo.dne .razmere na Savi po Hrva'Šil(ern, ker se z izvedenimi deli zmanjšuje njena 
prodonosnost. Rentabili.te.hni račun bi bil t·orej .zelo zapleten, pra·ktično skoraj 
nemogoč. 

4. Ratzvoj našega .g.o5podarstva zah:teva, kot .sem že v uvodu predočil, povečano 
dej.avnos.t hudourniške službe, .da bo že s,edaj in v bližnji bodočnosti pi·ihranila 
težke izdattke, ki bi jih morali .pozneje porabiti .za zanema;rjene hu-d·ournike. Zave
dati se nam·reč moramo, da ško·da, nasta.la zaradi neurejenih hudournikov, ne r.aste 
po aritmetični, ampak p.o geometrični progresiji. 

SLOVENSKI LOV 

Ing. Mirko šušteršič (Ljubljana) 

Družbeno poli·tične in go.spoda·rske .r.a.zmere, v katerih je p-otekala naša zgo
dovina, so stkozi .sJtoletja zavirale .iz·o!blikovanje slovenskega lovstva, t. j. lovske 
organizacije, lov:s.kih načinov in običajev ter lovskih iiraJz.ov o.zir·oma lovskega 
jeLJitka. Sele z letom 1907, ko je bila usta[JJo·vljena prva slovens-ka lov<Ska organi
zacija - Slovenski •lovs.ki klub ·s 103 6lani - 'prvi·č nasto:pi naš ,za.veden lovec in 
z njim začetek slovenskega lov.stva. Leta 1909 .se je ta l,ovski klub 1preosnoval v 
Slovensko lov.sko dr.u~tvo, ki je B.aslednje leto ·zalelo izdajati svoje gla,siLo. Kranj
sko društvo za varstvo lo~a. ki je .sicer ž.e pred tem delovalo, se je uveljav-ljalo 
v str·o.g.o nemškem .duhu, za:to mu pa·Č ne morenw p.risojati značaja .slovenske 
lov.ske ·dejavnosti. Slovensko lovsko d·ruštv'o (SLD) je v za·Četku imelo· le nekaj 
sto čla•nov in še leta 1914, pred začetkom prve sveto•vne vojne, komaj 800. Leta 1920 
jih je štelo 1100, leta 1930 pa 3792. Leto za tem, 5. XII. l931 je bivša Ju~oslavija 
izdala lov:ski zakon, sloneč na .dominalnem ·sistemu, vendar .s pog·ojem, .da v posa
meznih banovinah .stopi v veljavo šele, ko ga sprejme njihov banovinski svet. Za 
Dravs·ko banovine (iSeda.njo LR Slovenijo brez tedaj okupirane Primorske) je bil 
ta zakon sprejet 5. XII. 1931. 

Uveljavljeni zakon je močno pož·ivil dejavnos-t .slovenske lov,s.ke organizacije, 
·ki se je uveljavljala zlasti na lovsko ~kuLtur.nem polju in graditvi lovskega izraza
slavja taiDo, da je 1934. izšla ·p·rva slovenska lov.ska strokovna knjiga Naš lov, ki 
jo je uredil g·o·zdarski inženir· Mir.ko šušteršič. To je tudi pomoglo, da je leta 
1936 osnovana Zveza lovskih 1društev (brez okupirane Primorske) štela že 54 76 
članov. Sedaj vključuje Republiš•ka lovska zveza Slovenije 10.300 članov (z ·Osvo
bojeno PriiJno-rs.ko). 
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V polnem razmahu je sloven~ko lovsko •ot·g_anizacijo zajela ·druga svetovna 
vojna in je .sovraž.na okupacija za Miri leta zatrla vse organi·zacijs-ko in lovsko 
prosvetno delo, do mala •pa tudi lov sam. Glasilo Lo-vec se je tedaj pridružilo 
splo'šno razglašenemu kulturnemu molku 1n to.ko. je za š,tiri leta, elo osvoboditve, 
zamrla naša tiskana lovs-ka beseda. 

Osvoboditev jugoslovanskih dežel in Slovenije, -ki je -zlomi·la prejšnji gospo
,dar,s·ki in dTuž·beni sistem, je poleg vseh drugih dejavnosti tudi slovenskemu lovstvu 
na .stežaj odprla vrata za njegov ra.zmah. Zat-o po osvoboditvi stari lovski za·kon 
ni mogel -s.luži.ti uveljavljenemu s;Ociahstičnemu lov:skemu redu in načelom. Toda 
važnejše 111aloge za ureditev nove d.rža ve so spočetka p-otis.kale vprašanje lov.stva 
v .ozadje. Da b-i se VISaj nekoliko zavrla brezpravnost lovljenja, je Predsedništv·o 
slovensike.ga narodno-osvobodilnega .sveta izd_alo 1eta 1945 {Ur. list LRS , št. 32-
230/1945) Od·lo1k o za•Časnem izvrševa11jo lova z dovolilnicami, veljavnimi za en 
o·kraj. Ta nekak rega1ni si'stem, ki je prvemu .p-ol~tu v svobodi dal duška tudi v 
lovu, je zamenjal Zača·sni zakon o lovu LRS -od 3. avg. 1946 (Ur. list LRS , št. 50-
181/19-!6), ki je kot ;prvi v novi ]1ugoslav•iji tudi v lovstvo in v lov.sk10 organizacijo 
uvedel soacial·i!Sti.čna na.čela in je .da.l ·o.snovo za Splošni zakon o lovu .od decembra 
1947 za ]~LR Jugoslavijo (Ur. list FLRJ, Š•t. 105-76.9/1947). Skla.dno s tem .zako
nom so izdale ljud•ske republike svoje lovske zakone in med 1te1ni tudi LR Slovenija 
Zakon o lovu od 1!3. maja 1949 (Ur. 1ist LRS, št. 16-\9}/194·9). Za.dnji izraz ·slo
venskemu lovstvu ·pa je dal Zakon •O lovu, ki ga je -'Soprejela Ljudska skupščina 
LR8 in ga je i:udal Izvršni sve.t Ljuds-ke skupščine 30. junija l954 (Ur. list. LRS, 
št. 26-94/1954), za slovensko lov.sko -organizacijo po. pr·avi-la, ki so hila v smi.slu 
tega za~ona -sprejeta l!la občnih .zborih RepUJbliš.ke Iov1ske zveze, okrajnih lov-skih 
zvez in lov.s:kih ·družin, v septembru 1954. 

Ta za-k·on daje dokončno lov-stvu ·in lovu socialističen ko-lektivni značaj z do
Ločbo v l. čl. (Lov je panoga naro·dnega gos.pod.arstva), v 2·. čl. (Divjad j.e splošno 
.ljudsko premož·enje) ·in v 26. ·ČL !(Divjad, ... 1s-o- last -lo~-ske dnnžine). Iz teh temelj
nih načel so smiseLno izpeljane v.se o.sta.le rdo-l•o·Čbe .tega !Zakona. V ·teh .pravni·h 
na.čelih je tudi temeljna in bistvena razli!ka od načel in določb za-konov -dominal
nega za.<k1lipnega siJS.tema. V zakupnem sistemu je lov ,g.os.podars·ka zadeva za,kup
nika, uplenjena divjad kot premičnin.a njego·va last, pr-osto živeča pa kot nepre
:rničnina, last nikogar. Po našem zakonu je gospo-dar lovišča ko·lektiv, lovska dru
žina i.n le 1ta llpravlja lovišče te1.- kot lov:s'ki up-ravičenec izvrš.uje lov po -svojih 
čla;nih, -ki jih na p.odla.gi ·s vo jega po.slovni!ka oziroma l-ovnega reda po o bl asti. da 
v -njenem imenu love .in uplenjajo divjad, ki je last družine, to-rej kolektiva, ne 
pa pocSanieznega člana oziroma uplenitelja. To doLola oprej omenjeni 26. čten Z. 
o l. Pa tudi iz določil l. in 2. člena to- izhaja, s ·katerimi j~ lov vkl•jučen kot po
sebna pano-ga narodnega g·oSipodars~tva, ker je -divj-ad s:plo·Šno ljud.s·ko premoženje. 
Posledica ·tega je, ·da je :treba tudi lov uravnavati po načelih umnega gospodarstva 
in ·O njem polagati .račun skupno.sti, ki je lastnik divjadi. Zato morajo lovske 
1organizacije, lovske družine vocli6 go:S;podars-ke knjige in gospodariti ·po postav
ljenem I_P'Ianu. Seveda ima lov.s•ko gospo·darstv·o- svoje posebnosti in fa·kto·tje, ka
kršnih .nima nobena druga g-ospodars-ka rpano,ga. M·nogi teh faktorjev se ne dajo 
izraziti v .štev1hkah in rSodijo v :svet razvedri1a, športa. Zato je lov kot razvedrilo, 
špod za opo.sameznika materialno pasivna ,postavka, etično p-a visoko aktivna. Pa
sivna pos.tavka je lovčeva o:pre...-rna (or.ožje, ,municija, obleka, lovs-ke naprave) ter 
nep-osredne dajatve in izda!J:ki za lo-vsk·o OI'ganizacijo, za izvajanje lova, .pristojbine 
itd. Ak-tivna ,po:stav·ka pride do -izraza le v o-kviru .skupnosti ],n ,sicer ·nep-osredno 
za vrednost ·plena v ra,zni.h obl,ikah ter posredno po lovski industriji in obrti. 
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Značilno za socialistično lovsko za-konodajo je tudi, da ljudska. oblast v imenu 
sk1upnosti izroča gospoda.rjenje .s tem ljudsk~m premoženjem {z loviŠ·Či) lovski orga
nizaciji in prek.o nje posameznim lovskim ·družinam kot strokovnim .organom za to 
upravljanje. Te plačajo za u~itek lova .določeno odškodnin0, medtem ko je v za
kupncm .sistemu dobil pravico do l1ova na javni dražbi najbo-ljši ponudnik ki ni 
bil .dolžan 1pola,gati računov o sv.ojem lovs-kem g-ospodarstvu. 

Republiški z. o L v 48. čl. ·omogoča ustanavljanje v.zo·rnih ali gojitvenih · lovišč. 
katerih pomen je jasen že iz imena samega .. 

Razvoj in sedanje sta·nje slovenskega lovstva in lova na ·podlagi novega za
kona naj .ponazori nekaj poda~kov i1z .statistLke Državnega sekreiar·iata za ·gospo
darstvo LRS. 

Ker so· .na podlagi 48 .. čl. Z. ·o l. v LR Sloveniji .u~tanovljena Državna ,g-ojitvena 
lovi.š·ča, ki ohs·egajo blizu 15% .s-kupn.e lovne powšine in zaradi p.osehnega značaja 
(pretežno visokogorska lovišča z velik.o d·ivjadjo in posebno upravo), podatke za
nje navaoj amo ločeno .oziroma vzporedno s poda.:tki za družins.ka lovišča. Poleg 
·tega je nekaj podaii'kov iz lov·ske .statistike bivše Jugoslavije - za primerjavo. 

Podatki ·se v glavnem nanašajo na doho zadnj·ih 1pet ozi·roma šest let {1950 do 
1 955), ker prva povojna leta lovs'ka sta.tist::ična :služba še ni bila organizirana, da 
bi .dala .glede stanja divjadi kaj več •kakor cenitve. (števil·ke so zaradi .pregled-nosti 
deloma zaokro.Žene.) · ' 
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Skupna površina lovišč je leta 1954 znašala l,9.SO.OOO ha, od tega je od!pa.dlo 
na .republi·ška gojitvena loviUa ok. 278.000 ha, na družinska .Jo-višča pa 1,672.000 ha. 
V -predvojni Sloveniji je •bilo (leta 1933) 11598.000 ha loviš·.Č, in .sicer 533 lastnih 
(iznad 115 ·o-ziron1a 200 ha) .s skt11pno ;POvr.šino 225.600 ha, l 085 ,oJbčins·kih (zakup
nih) lovišč z l ,348. 000 ha in 20 rezervatov z 61 OO ha. 

Če repubhška gojitvena loviŠ·Ča primerjamo s .predv.ojnimi rezervati, vidimo, 
da tS·O sedaj 45 krat večja. Obseg družinskih 1ovišč se je v novi Jugo!Slaviji S:pre
minjal skladno .s !Spremembami že omenjenih ,povoj·nih ]ov.sk·ih za•lwn.s·kih predpi
sov, tako da je .leta 1946 bilo 650 lovišč, leta 194 9 samo 34 7, leta 1954 pa 418 
loviU. Na eno lovišče to.rej odpa,da p.tiblilno po 4000 ha, v predvojni Sloveniji pa 
j-e znašalo povpre.čje za občins·ko (zakupne) lovišče ·ok. 1200 ha; če pa pri tem 
upošteva:mo tudi la·stna lovišča, je znašato :predv·oj:no povprečje le ok. 970 ha, t. j. 
le 24% sedanj ega. 

V Slovenskem lov.s·kem društvu je bilo .pred vojno včlanjena 5687 lovcev, do 
leta 1952 pa se je število članstva povečalo na 973-1, sedaj pa šteje 10.298 članov. 
Navedene ·številke kažejo, da dobiva slovensko· l-ovstvo v novi Jug-oslaviji širši 
ljudski zna·Čaj. Seveda pa je pr·i tem toliko potrehnejša skrb za primerno vzgojo 
.lovcev. V ta namen so bila zlwsti zadnja leta prirejena Š·tevoilna ;pred·avanja in 
tečaji ;po v.sej Sloveniji, .da .se na njih pripravi članstvo za izpite, ki so po novih 
p,reodpisih za v.se lovce obvezni. Na .številnih tečajih in preda·vanjih .so· izkušeni 
stro.kovnja!ki razlagali strokovno .snov in D.brav.nav.ali aktualna vprašanja našega 
lovstva. Doslej je velika večina od učlanjenega števila lovcev p·oložila iz.pi·te in 
•tako pridobila teoretično ;podlago za .pravilno izvr.ševanje svojih lovskih pravic 
in .dolžnosti. 

Tudi število poklicnih in pomožnih lovskih čuvajev je merilo za razvojno 
stopnjo, do katere 1se je lovstv·o povzpdo. Od 589 čuvajev iz .Jeta 1952 se je nji
hovo število do .sedaj povečalo na 691. Toda to še zdaleč ni dov·olj, kajti rpred
vo.jna sta.6stika j·ih izkazuje 1782, t. j. skoraj trikra-t več kot sedaj. 

Odškodnina ·o.zir·oma p.riznalnina za uživanje Iovišč je bila pretekla leta pov
p-rečno 1 din, sedaj pa znaša Otkrog 6 din na hektar, t-o pomeni nad 10 milijonov 
.din za vso Slovenijo. LoViski skladi, republišk·i in okrajni so za letos določeni na 
9,6 milijonov din. Poviprečni prispevek vsakega člana loviSki organi·zaciji pa ·znaša 
3650 din. 

V loviščih lov.s·kih organizacij je bilo po vojni .zgrajeno in :obnovljeno 66 lov
skih koč, 2551 .krmišč, 642 napajališ·Č, 792 visokih p·rež, 329 mrhovišč in 18 v.oljer. 
V republiških .gojitvenih loviščih pa .so bile p·o vojni zgrajene 202 lov:ske koče in 
hiše z gospodarskimi poslopji, p.rav tako pa tudi veliko drugih l·ovsokih objektov. 

Za ivboljša,nje lov:išč so družine n. pr. leta 1952 vlož·ile 1,062.000, letotS pa 
že 8,372.000 {hn. Za škodo po :divja.di ·so družine 'leta 1952 pla.čale .Je 202.000 din, 
leto.s pa 1,446.000 ·din. Republiška .gojitvena lovišča p.a so za ves čas do letos 
plačala 4,228.000 din škode po ,divjardi. 

Navedeni .podatki ~so neka&a ura-dna .statistika, ki lovca..;gojitelja ne more za-
1dov.olj iti ne glede na to, da p-oda.tki niso kritično o bde1ani i.n je za·to neskla.dnost 
v razmerju staleža in odstrela, zlasti za družins·ka lovišča, ker je še pomanjkljiva 
sta;tishčna kontrola. Lov.ska stroko·vna tSta~isti,ka ·bi morala zajeti podatJke po bio
to,ps.kih o'ko1iših, zla'Sti za r-ogarje .glede telesne zgradbe, teže, tipov ro.govja, {.teže, 
volumna, .barve, razvejcno.sti itd.), glede sta;r.osti odstreljcne di·vjadi, da bi mogli 
za posamezne gojitv·ene ukoliše pos·taviti povprečno kakov.o.st ·divjad·i, kar je za 
smotr.no gojitev temeljne važnosti, kot ;kažipot. V ta in še mnogo drugih na.menov 
.pa .potrebujemo lovsko znanstveno institucijo, ki bi slovensko lovstvo in lov šele 
uvrstila v strokovne vede. 
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V .kinoloških organizacijah je bi·lo v letu 1954 včlanjenih 1272 lovcev. Pasem
S·kih lov~kih psov je ·bilo vpisanih 2513 (leta 1945 pa le 95). 

K iil~posrednim dohod•kom od lova je treba pl·iš.t~ti še prodajo žive 'divja.di, 
mesa ter kož in k·ožuho·vine - zla!Sti za izvoz. P.o nepopo·lnih podatkih je n. pr. 
sa·mo podjetje »Koteks« prodalo izven države v .obdobju 1952-1955 na.s1ednje 
štev1lo kož: 2087 kun, 46.484 .divjih zajcev, 140.716 polhov, 22.000 veveric, 1291 
·dihurjev, 18 vider, 2715 jazbecev, 279 divjih mač·k, J 71 hermelinov in 69 po:dlasic. 
Izvoz ž·ive ,divjadi je ·od 1952. do 1954. leta znašal: 98 srn in 1577 zajcev. Mesa od 
divjadi .pa je .bilo v istem ·ohdo•bju proda.no v ino.zemstv.o: zajčjega 63.841, drugega 
pa 8631,kg. 

Dodavši ·temu še vrednost ustreljene divjadi, .ki je porablj·ena doma (glej ta
belo!), preračunano vse v dinarje, bi da·lo pomembne zneske, ki našemu narodnemu 
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g·ospo.dar:s-tvu -brez dv·oma i~zdatno !prispevajo v.kljub temu, da v budžetu vsakega 
posameznega Jovca pač ne morejo kriti njeg·ovih izdatkov za lo:v. 

Povprečno dosežejo izdatki lovca ·na mesec gotovo 1000 di.n. Zato pravi lovec 
ne gleda na lov z .g.ospodars.ke p1ati .temveč zgolj kot ljubitelj in zaščitnik narave 
in predvsem ·divja.di, ki mu je posebej zat~pana v varstvo in go ji tev. Za njegov 
idea,lni trud ga nC!Jgrajajo doživetja v naravi, IZiasti .z divja.djo in odstrel kot pr!
zna.nje i,rr odš-kodnina za njegovo delo. Razvoj slovenske-ga ··lovstva in lova v 
bod-oče <bo pa .poJ{azal, če in koluk·o hodi 1slo·vens.ki lovec pravo po·t bi.olo'ške gojitve. 
To naj bi bila pot v s.k1adno sož·itje lova (divjadi) z gozdom in poljem. čim bolj 
se veča človeška naseljenost in množe tehnične nC1lprave in zgradbe, tem bolj se 
oži Ž·ivljenj.s.ki pr·ostor divjadi, tem bolj sto;pa v -ospredje vprašanje, kako obvaro
vati gozde in .po-lja :pred ško·do po divjadi in kako ohraniti čim številnejšo divja·d . 
Danes namreč ni divjad samo predmet lova, temveč vprašanja čim naravnejšega 
in s tem čim prijetnejšega 01kolja ·Človeških bivališč . Go.zdovi in polja z živaliStvom 
so neprimerno zanimivejši in privlačnejši ter .s tem večja lepota na·rave. Dandanes 
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so delovnmnu člo,veku po mestih in industrijskih na·seljih odpočitek, ra.zvedPiLo ter 
krepitev in ut·rjevanje ror:avja v naravi, življenjska potreba. Po ·drugi strani je 
neo1krnjena na.rava potrebna s·odobnemu človeku za narav.oslovuo znanje. 

Pri tem ima va.žno vlogo lovec s po·seganjem med divja"d, da ·ohranja v naravi 
r·avnotežje. Ra·stlinojeda velika divja.d (jelenjad, srnjad) povzroča ob p1·evelikem 
staležu v gozdu ·in na poljskih .kulturah nesorazmerno in .g<>spodarsko ner,nosljivo 
š.ko.do. V takem primeru je učin!kovi,to le zmanjša:nje ·staleža divjadi, kel' s·o, po 
izkušnjah, d<J"u.ga sredstva (strašila, premazi, zasmrajanje o•kolice, ograde) za 
trajno neučinkovita .oziroma predraga. Zlas:ti je ;pereče vprašanje škode :po hitro 
se množeči jelenjadi t.ako v gozdih ,z lU;pljenj.em drevja in pojedanjem mladja, 
kakor na po.lju. Da pa jelenjad navzlic krmljenju vdi.ra na po.Ija, je razumljivo, 
ker tam dobi raznovrstnejšo kakovostno hrano in ker je jelen prvotno stepska 
.žival, oziroma prebivalec ·travnatih grmišč z redkim drevjem in jo je človek 
pregnal v goz·de. 
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Zmaujšani stalež ,si lovec š-p.~rtnikv -~k~1Ša na~oknaditi z" vz.?·ojo krepvke, kval'~
tet.ne .divjadi. Saj je znano, .da om veeJI JC stalez, tem -slahsa Je povpree:na kvalt
teta ·divjadi_ T~o je najizrazitejše pri srnjadi, pri kateri je biološka gojitev Še vedno
in znova 1problem. 

V:se napredne ·.dežele, ki goje lov in divjad, !Stoje 1pred tem prorblemom, ki bo' 
.čim dalJe bolj pereč tudi pri na:s. ZCt~to mo.ra s·o·dobni lovec gleda,ti na lov s šiPŠega,. 
tu nak.aza·nega zrelišča .z ~Za-vestjo, ·da n-orsi dohr.šen .del odgovornosti, kako ·dedi
Š·Čino v na·rav.i bo za'Pustil bodo-či .človeški -druž·bi. 

SLOVENSKO GOZD·ARSKO- š·OLSTVO V NOVI JUGOSLAVIJI 

Ing. Franjo S g c r m (Ljubljana) 

l. Gozdarsko šolstvo na slovenskem ozemlju od leta 1868 do 1918· 

Razvoj, našega goz,darskega ·šolstva .sicer ni šd v kora-k z go.zda.rskim šolstvom 
v neka.terih naprednejših dežela.h, venda-r pa •SO bil~ .prvi ·začetki goz·darskega 
šolstva n.a naših tleh časovno razmeroma le malo ·o-dma!.knjeni 01d usta;novitve prvih 
šol v tujini. Leta 1763 je bi-la ustanovljena iPPVa ni.žja goz:da riSk.a 1šola v Nemčiji 
(v Wenigerro.de na Harzu) in na·to l. 1772 prva gozdarska srednja šola v Wiir_ten
bergu. Kmalu za prvo hrvašlco srednj.o go·zdarsko šolo·, ki je bila osnovana leta 
1860 v .K,riževcih, je bila ustanovljena prva gozdarska šola na slovenskem ozemlju: 
na Snežni,ku leta 1868. Namenjena je bi.la kmečkim sin-ovoon, d.a bi si s pridob
ljenim .znanjem lahko pravi-lno go:s.podCl!rili v .sv~ojih. g;o,z·dov-ih. Sola tega n3Jmena 
mi ,d·o.segl?-, kajti Vipisali so se veči11oma le sinovi n.ekmetov z namenom, da 5e po 
končani šoli, 't. j. 1po dveletnem šo,lanju .zaposlijo ko-t g.ozdarji ali tpa da drugje 
na·daljujej-o .š·tudij. Zato so oblas.bi šolo .po šestletne.m -delovanju leta 1875 ukinile. 

šestnaj,st let po ukinitvi prve go-~darske šole na slovenskem ·ozemlju je bila 
leta 1892 ustanovljena ·dnuga g~ozdarska šola, topot v Idriji. Pank na šo·li je bil 
eno-leten. Namen te š-ole je bil prv-o.tno vzgajati >)gozdne Č·uvaje« {do leta 1898), 
na•to pa logarje {do ukinitve leta 1909). Temu namenu je bil ~prilagojen rt:udi .naziv 
t·e ·šoJe. Do -leta 1898 :se je :imenovala >)Šola za go·z·dne čuvaje« '(Forstwart-Schule), 
na•to pa se je p-reimenovala v ))Logarsk•o šo-lo« (For-ster-Schule). Predavatelji 1te šole· 
s-o bili nameščenci državne g.ozdne uprave v Idriji. Pouk .pa je bil v nemščini. 

S -svojim 17 letnim delovanjem je šola dala 121 absolventov, katerih število· 
letno ni :padlo izpod 5 niti preseg-lo 9. 

Kader .za to šolo .ge je reg.ruti.ra-1 med ,zdravimi 'in pis.menimi -goz-dnimi delavci 
(l odsluženim vojaš·kim rokom. Bili s,o večinoma ·slovenske na·ro·dnoJSti. Obla:s·ti ·so· 
to šolo leta 1909 ukini1e, najbrž zato, da bi ISe Slovencem preprečilo vzgajati 
naro-dno zaveden strokovni gozodar.ski ka-der, kajti na državnih go.zdnih upravah so 
bila tudi .najnižja ,službena m&Sta namenjena le Nemcem. V zadnjcih letih delo
vanja šo.le so sprejemali na šolanje le sinove Nemcev in nj-ihovih privržencev. 

Drugih gondanski,h šol ni bil·o na slovenskem ozemlj-u do .prve svetovne v-ojne. 
Pomanjkanje gozdarskih šol so v tisti dobi občutili že kmetje-:g·oz.dni posest

niki, vendar jih ta.kratne, Sl-ovencem nenald-onjene av.stroo-g.rske ohlast1 niso -do
volile. Kot nekak-o nadome,s.tiJ.o za gozdarsko ·Šolo na Slovenskem, ·se je na kmetij
skih šol·ah (na Gromu) predaval-o rgozdarstvo kot poseben predmet. 

Po prvi svetovni v·ojni je bila na slovens:kem ozemlju kmalu zo,pet us·tanov
ljena •nova :go2darska šola in to z-opet v Idriji. Zaradi ·odhoda nemškega osebja 
iz SlovenlSke Primorske po okupacijoi Italije, je namreč tam na:stalo veli.ko .pomanj
•kanje .zla·sti nižjega g;o.zdanskega kadra. Zato so Italijani leta 1920 v Idriji ustano-
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vili tako imenovano pospešeno gozdar:sko šolo, ki je svoj enoletni program obdelala 
v dveh mesecih . . šola je obstajala le dve leti in je dala v ·treh skupinah G2 a·bsol
ventov. 

Namen te šole je bil. nag.lo vzgoji·ti osebje za var·stvo gozdov in za pomožno 
tehnično gozdarsko službo. Vsi g·ojenci so bili Slovenci, učni jezi·k pa je bil 
i talij ans·ki. 

2. Gozdarsko šolstvo v Sloveniji od leta 1918 do 1941 

Pristojni slovenski for umi po p.rvi svetovni vojni polnih 12 let niso mogli 
ustanoviti sl·ovenske g-ozdarske šole. Po številnih brezuspešnih pr·oŠ·njah in inter
vencijah ~tro.kovnih i.n gospo.darskih kr.o·gov ter raznih ·poedincev je bila leta 1930 
končno le us·tanovljena Nižja gozdarska šola v Mariboru. S poukom je začela 
v januarju leta 1931 in <ldo:vala •do aprilske kapitulacije Jugoslavije leta 194 L 
Zna:čilno je, da je situacija po prvi ·svetovni voj·ni ;prinesla slovenskemu na1·odu 
nepopoLno univerzo ·in razne d ruge strokovne šole, le go.zda:rska, .pa šc ta najnižje 
s·to·pnje, je 1bila med poslednjimi . To je zna.čilno za takratne pohti.čne in .gospo
.darske razmere v Sloveniji , kajti le Go·zdarsko društvo, ohlast<11i gozdarji .i11 

kmečki gozdni posestniiki so vzkraj.no zahtevali ustanovitev n~žje gozdarske š,o}e, 
medtem ko lesnoindustrijski in trgovs·ki krogi za njo ni'S·O bi.li navdušeni, ker so 
pač do:bro vedeli. da se bodo s stroko·vno uspOtSO·bljenostjo .go·zdnih posestnikov 
njihovi veli:ki d-obički zmanjševali . 

Š·ola po ustanovitv·i ni imela mirnega in normalnega razvoja, kajti vedno ji 
je pretila neva:rnost uki.nitvc. Pa .tudi vzdrževanje šole je bilo neredno, tako da so 
·prejemki namdčencev iz·ostali nekoč tudi na·d pol .leta. 

Namen te šole je b11 teoretično in prakti·Čno izobraoževa.ti mlade kmečke ·s·inove 
za s tr·olkovno upravljanje ·svojih in tujih .manjših gozdnih gos.podars•tev, toda le 
izjemoma ,s teoretskim in s praktičnim poukom vzgajati }.o-garje in g-ozdarje za 
državno sl,užbo in .za večje zasebne ,gozdne po.sestnike. Šola je bila enoletna in 
dvoletna . .Po.goj .za vpis v enoletno šolo je bila ljudiSkošol:ska izobrazba, medtem ko 
sta bila za sprejem v dvoletno šolo potrebna predizohrazba , enakovredna dvema 
razredoma gimnazije. ·ali pa .trem razredom meščanske šole in s1tar.ost 16 do 24 ]et. 
šola je imela primerno en001adstropno posl:o·pje s predavalnicami, .pi!Sarnami, kuhi
nj,o in internatom. 

P.osebnnst pri vzgoj ·i teh .g.ozdarjcv ;so bile prak-tične vaje, ki ISO obsegale ok. 
25% učnih ur. Za l)r-a:ktične vaje je bila ·šoli na ·razpolago gozdna -dreveS"n.ica JSD 
v Račah , na Pohorju pa rev·ir Plešič, -ki je bil pod upravo. ZDU. Po končanem teo·
retičnem in praktičnem pouku .so mo.rali kandidati opraviti zaključni pismeni in 
ustmeni teoretski .ter terenski i.Z~pit . 

Predavateljski kader je bil sestavljen a.d dveh :stalnih gozdar·skih inženirjev in 
enega stalnega ·go.zdarskega •tehnika ter dveh honorarnih goz:darskih inženirjev 
ozir·oma tehnikov. Splošne .predmete pa je predavala honorarno o:sc:bje iz maribor
skih -šol, 4 do 5 profesorjev ·ozir·oma učiteljev. 

šola, to je predavatelji ·in gojenci :so ISe znašli še 'Pred posebnim problemom, 
t.o je pred pomanjkanjem sleherne slovenske 'Strokovne ·knjige, potrebne za preda
vanja -ozir-oma za .učenje. P.redavatelji so bili zato prisiljeni sami sestavlja;ti skripta 
in ·pri ·.tem iska-t·i primerne slovenske :strokovne izraze. 

Svojega namena tudi if:a .šola .ni dosegla, kajti priliv sinov kmeč:kih go-zdnih 
posestnikov je bil ·slabši, kot 'so :ga priča·kovali. Zato je šola v.zgaja1a pretežno le 
logarje in g.ozda·rje ,za državno službo in za potrebe večjih gozdnih posestnikov. 
Izjemni namen ji je torej pos·tal glavna naloga. 

V teku enaj.s.tih šoLs.kih -let se je na enoletno o.ziroma dvoletno Nižjo gozdarsko 
šolo Vipisalo oziroma absolvira·lo v tabeli na str. 353 navedeno :šteVIj.lo gojencev. 
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3. Gozda.rsko šolstvo v LR Slo-veniji od leta 1945 do 1955 

Po osv:obodi•tv:i, v maju leta 1945, se je p,red organe naše ljud:ske oblasti na 
področju gozdnega in lesnega gospo.darstva pos·tavil problem, kako Č•im bolj zajeti 
v .stl'okovno upravo veli-ke gozdne površine, ki ISO priš1e na asnovi ·razn1h zakonitih 
določil pod upravo s1plošnega ljuds:kega premo-ženja. Na slovenskem ozemlju je 
bil že prej malo·šrtevi:Jen gozda•rski kader tako nižji, .s.rednji in višji . Mnogo stro
kovnjakov se je po osvobnditvi ali pa še pred nj·o odselila, ker so bili tuje narod
nosti ali pa so -se kompromitirati rza,radi sodelo·vanja lZ okutpatorjem. P·rve vr.zdi 
so deloma _zapolnili pov Jiatniki, ki so prej dotga leta služili v drugih predelih 
na•še dTžave. Toda potrebe po novih gorzdar.S:kih ka,d1:ih so bile tako velike, ·da: smo 
morali .korc-ni.to .reševaft.i t·o v:p.r.ašanje, t. j. ustanoviti gozdarS'ke ŠCYle. 

a) N i ž j e g o z d a rs k ·o š o 1 s tv o 

Ker je najbo1j primanj·kovalo nižjega gozdarskega o.<;e'bj;a, ISta bili sp-omladi 
leta 1 9~6 ustan-ovljeni nižji govdarski šoli , in sicer hkraJi v Ljubljani in Mariboru. 
Vdikim in nujnim .potrebam se je prilagodil tudi način usposabljanja nižjrih .kadrov. 
TeoretiČlllo •Šola.nje je bilo s·krajšano od enega ·leta na tri mesece, uve-dla pa se je 
Še;stmesečna praksa po končanem šolanju. Po ·opravljeni pra.ksi so sledili zaključni 
i,zpiti. šolanje je sicer trajalo 10 mesecev, :ka.kor pri prejšnj·ih enoletnih šolah, 
vendar se je splo·Šna in deloma tudi strokoV!Jla iz-obrazba skr-č·ila za -dve tretjini, 
dodana pa je hila šestme-sečna terens.ka piTaksa, ki naj bi g·ojence čim hitreje uspo
sobila za .samolStojno UISipeŠn-o o.pravljanje tež.ke terenske službe. To je bil le nzhod 
v sili v talua-tnih razmerah , ker se je takoj pokazal·o, da s-o ·trije meseci z;a dojema
nje tako .s·plošnih ·kaJ.k·or :tu.di strok-ovnih predmeto:v .prekratki. V treh letih, t. j. od 
leta 1946 .pa do leta 1948 so bili v LjubljčlJni 4, v Mariboru pa 8 takih trom.esečnih 
teoretičnih nižjih .g-ozdars·kih tečajev z za·klju-čnimi iz.pi:ti , ki so ·kajali do p-o1•ovice 
1949. leta. 

Tečaji so bili internabskega tipa in .so imeli vsi gojenci brezplačno siano.vanje 
in hra•no, na.j1po.trebnejši pa .so ·dobival~ š·e štipendije. Po;goj·i za s-prejem v •te tečaje 
so bili : končana 4 razredna osnovna šoLa, poli:ti·č-na neo,porečnos-t in dobro vdrav
stveno stanje. 

Na •teh tečajih ni bilo ·S•ta.Jnih predavateljev. š ·olo je vodil tajnik, ko.t edini 
s·talni nameš.čenec 1po·leg .pomožnega osebja, medtem ko so bili vsi predavatelji le 
honor.anni. 

Lju·hljanska nižja g-ozdar.s.ka šola je bila v jeseJ1i leta 1947 preimenovana v 
Nižjo lesno šolo, mar:i.1bo:rska pa Je septembra 1948 prenehala, :ker so bili njeni 
pros':to.ri namenjeni za g.o.z.darski -tehnikum, 1ki je bil tist.o leto ustanovljen. 

Namesto obeh ukinjenjh nižjih ,go.zdarskih š·ol je bila ustanovljena nova nižja 
gozdarska šola v Postojni, ki je oktobra leta 1948 začela IS poukom, toda že ·Čez dva 
merseca je mor.ala :prepus·tib sv-oje prostore o·bla:stnemu ljuds1cemu ·odboru, ki je bil 
formiran v Po·stojni. v· nct!domes•t ilo je dobila šola opustošeni grad Kromberg .pri 
Novi Go·Pici, v kat-erega se je takoj preselila in nadaljevala .s poukom ter hkrati 
obnavljala !POslopje. Tu je ~ola -ostala do januarja leta 1951, ko se je .preselila v 
Novo Gorico, od !tam .pa 15. septembra 1952 v J.drijo, kjer j-e še sedaj . 

Od leta 1949 dalje oSe je .šolanje vedno lJolj spopolnj.evalo. Učna doba se je 
.!Že leta 1949 povečala na pet mesecev, leta 1950 na še.st mesecev. 1eta 1952 n.a sedem 
mesecev, od leta 1953 .dalje pa traja deset mesecev, .terens·ka praksa ·pa pet mesecev. 
šola je do,biola tudi stalno .strokovno vo·dstvo, 1ki je bilo hkrati s pri-merno uasta
ni·tvijo v Idriji osnova za us:pešen raJzvoj. 

352 



že leta 1950 je začela šola sprejemati na šolCllnje razen novincev ·tudi že name
ščene okrajne logar je, ki niso ·imeli strokovne kvalifikacije. V e.rjetno ·bo v bodoče 
še mnogo o.krajnih l.ogarjev na lf:a način teoreti,čno in pra·~t1-čno izpo..polnjevalo 
svoje znanje . 

.Socia.lno [poreklo gojencev je t<Vkoreko·č zadovoljivo, kajti -ok. 84% je delav
-skih si·nov, drugi pa so sinovi mal-ih kmetov in staršev z drugimi poklici. 

a l~ 
110 

((O 

100' 

90 

ec 

70 

bQ 

+ s·o· 
Jto'7lč:cUo ~po ab11pt11Q.~ 

sR.u.J>CLj po l.t.h h. __ ± -~ 
do~t'l~UQO + 30 

!O 

Diagram št. 1 - Absolventi nižjih gozdarskih šol 

i 
1 Nižja enoletna gozdarska šola 

IŠoisko leto vpisano ab--s-o-lv-ir_a_lo-

1 

1930;31 7 7 
1931 /32 8 6 

1933,(34 7 7 

1 

1932/33 

1934;'35 12 9 
1935/36 14 13 
1936/37 9 9 
1937/38 a) 11 11 

1938!39 
1939/40 
1940/41 

b)17 15 
37 3.5 
33 28 
35 9* ) 

--·- --· ---· ----;...--

Skupno 149 

Nižja dvoletna gozdarska šola 

l. letnik II. letnik 

vpisano 

14 
12 

16 

14 

absolviralo 

14 
12 

12 

14 

vpisano absol. 

13 13 
13 13 

13 13 

15 14 
1 

1 

-1 

· -----:----~---'-------1 - ---

1 53 

* Zaradi vojne je letnik predčasno l<ončal pouk. Od 35 je samo 9 gojencev januarja 1948. 
opravilo v Mariboru zaključoi izpit. 
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Sedež šole 

Ljubljana 
Maribor 
Ljubljana 
Maribor 
Ljubljana 
Maribor 

" Ljubljana 
Maribor 
Krom berg 

1 Trajanje 
i teoret. 

1 

tečaja 
mesecev 

1 

1 

[ 

" 1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 

Nova GoricaJ 

Idrija 

1 

1 

1 

1 
1 

10 
lO 
10 
lO 
10 
10 

Nižja gozdarska šo~a 

---·---------- . --------------, 

Tečaj 

Skupina 

Zaključni izpit Predavatelji 

__ opravi_'Ii_. ___ stalo~_j hon~r~~---

leta 1 nov_in-[logarji gozdarji' učit~l.~gozdarJ·il učit~1. Ostali 
-----+------'-~-- -~~ prot. 1 

1 1 ! 1 1 1 1 

I. L. 
l. M. 
Il. L. 
JI. M. 
Ul. L. 
lll. M. 
lV. M. 
V. M. 
VI. M. 
VII. M. 
lV. L. 

VIII. M. , 
1. skup.· 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
'. 
8. 
9. 

10. 
1 '. 
IL 
13. 
14. 
15. 
16. 
] -. 
1 /). 
19. 

19171 ~ ! 1 g 1 

20 6 1 3 

1949 

t9so 

1952 

" 1944 

30 4 .3 
31 6 l 3 
27 5 1 3 
30 6 1 3 
16 s 3 
19 6 3 
26 5 3 
3~ 5 3 
25 1 -1 2 
28 1 4 2 
31 l ~ 2 
24 1 4 2 
23 1 4 2 

15 
15 
25 

24 
33 

14 
6 

31 
3 
.1 

24 

15 1 4 2 

1) 

22 
14 
28 

26 
25 

1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 ,, 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 '}_ 
1 6 2 
1 6 2 _____ _ ___;_ ___ __:_~ 

'~ 18. in 19. skupina še obiskujeta šolo. 

Razpredelnica št. 1 

Razpr-edelnica št. 1 in diagr.am š-t. 1 kažeta š-tevilo absolventov Nižje gozdarske 
šo1e od njene ustanovitve leta: 1946 d-o junijra 1955, raz-členjeno ,glede na rSedež šole. 
leta, tečaje .ozir-oma rs·kupine, domnevno število letošnjih abs-o1vent-o.v, čas ·traja.nja 
teo,reti-čneg-a pouka, ter število stalnih in hono-ral"'nih predavateljev.* 

V razpr·edelnici niso upoštevani najrazličnejši tečaji, ki so se o.d leta 19-t(-) 
do ;sedaj vrši-li šir-om -po Sloveniji.~'~' 

Lahko trdimo, ,da je .nižja .gozdar·ska <Šola v .prvi fazi s-vojega razvoja svojo 
nalogo v glavnem iZ'polni'la, v drugi, .t. j. v . bo-do-či ra-zvojni ~topnji. 1pa so pred šolo 

* .Podatki za mariborsko. nižjo gozdarsko .š_olo so povzeti iz njenega arhiva pri Srednji 
gozdarski Š·oli v Ljubljani. Podatki za šole v Krombergu, Novi Gorici in Idriji je dal na 
razpolago inž. Stanislav Mazi,. tamošnji direktor, podatki za ljubljanske tečaje . so zbrani 
z anketo. 

>"<·:: Ni upoštevan dvomesečni tečaj, ki se ga je leta 1951 v Logu pri Bistrici udeležilo 
ok. 20 nekvalificiranih logarjev. Tečaj _je priredil OLO Maribor. 
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Te.sni problemi, ki jih šola ne bo mogla sama .rešiti. Goz.dars·ka ·terenska služba 
namreč vedno bolj pogreša delovne logarje. ki bi z fizičn-im in um,.ski.m delom 
nenehno poseg,ali v sestoje in bi nego-vali takorekoč vsako mladico in drevo. Sto
jim·o :torej na raz.p·otju, ali naj še vnaprej vzgajamo logarje-uradnbke ali ·sodobne 
logarje, lo-garje-delavce oziroma lo:garje-ddov.odje. Drugi problem je v tem, 
da so okrajne u,p.rav·e za gozda.rstvo še vedno prisiljene pog-osto jemati v službo 
nekvaliEck.<Vne lo.garjc. Dolžnost nižje gozdarske šole je ·torej predvsem, či.rnprej 

Diagram .št. 2 - Dijaki in matmanti srednje gozdarske šole od leta 1948 do junija 195:> 

str:oko'V:no usposobiti vsaj po 70 logarjev (1dva razreda po 35) letno. To b~ bilo 
potrebno za dobo naslednjih 10 let Seveda pa se rn·orajo .za ta namen Š·oli zago
toviti potrebni krediti, predavatelji in pravšni prost·ori. 

b) Sr edn j a gozdar s. ka šo· 1 a 

Leta 1948 sta bila ustanovljena ·dva rtehnikuma s triletnim Š·ohnjem in sicer 
v Ljubljani in Mariboru. Že naslednje leto Je .bil mariho.rski tehnikum po pred
hodni .preselitvi na kmetij~ki tehnikum v Mari-boru .končno združen z ljubljanskim 
tehnikumom. Toda ·tudi o'd tam .se je v s.redini decembra 1949 moral seliti v tpred
mootje Vič, kjer so v največj-i naglici začeli graditi enonadstropne lesene barake 
za ·internat in š.o·lsko poslopje. P'()uk je hil za nekaj časa prekinjen, gojenci ;pa .so 
šli bodi,si na prakso, a.li pa so se vključili v 'del·ovno b.ri.g<Vdo, ki je gradila 
barake. Aprila so s poukom na·daljeva1i, vendar le z gost·ovanjcm na VliiŠ.ki os-novni 
~oli in na tamošnji girnna.zij·i. Toda ·še istega leta se je pripetila hUtda nesreča, 
pog-orel je ves internat z vso opremo in s stvarmi •gojencev, ki ·so bili trukr<lit .pri 
popol·danskem pou:ku. Po tej nesreči je dohil tehnikum zatočišče zopet v lesenih 
barakah v šiški, M•i·l-čins·kega ulica Il, kjer gojenci in predavatelji s strahom pri
čaJcujej"o, kdaj se bod·o te napol preoperele barake tsesule in bo ..treba zopet vzeti 
pot pod nog.e ter :se :seliti dalje. Da bi •to bilo le vsaj za-dnji;Č in bolj srečno! 

Leta 1950 so vse gozdar.ske srednje šole v državi ,preš1e .na štiriletno šo-lanje, 
ljubljanski tehnikum pa je uvedel !petletno šola;nje: gojenci tedanjega nr. letnika 
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(.)O 
v. 
G) 

Šol"sko 
leto 

Gotdarska srednja šola v Ljubljani 
-.-:- - - - · 

I. letnik IL }etnik III. Jetnik IV. letnik V. letnik Skupaj ! 

-~-. --------- ·---- 1 1 1 .... 
:so 
~";j 
:;s'"' m. 1 ž. !skupaj m. j . ž. !skupaj m. 1 ž. !skupaj m. 1 ž. !skupaj m. J ž. !skupaj m. 1 ž. !skupaj j 

- - 1 - ~.---, -- 1 

- 1 _ - - 1 ~ - •. - - 1- - 1' - - 139 5 144 1 -
5 1948 

1949 
vpis. 
izd el. 

139 
93 2 

144 
95 _, __ - ~-'" - ---93 2 951-

. .~ - i 1 ! 
1 ' ' 1 . 1 1 

1949 1 vpis. , 76 \ 5 1 81 131 6 137 - -~ -: - . - - - " l - - 207 11 218 
1950 Izd.el. 64 5 69 112 6 118 - - ~ · :.- - - · - j - - 176j 11 J 187 ' . 

j 1 1 1 1 1 1 
1950 vpis. 63 5 68 73 · 5 78 110 6 116 - - - .. - - - 246 16 262 -

1 1951 !zdel. ' 51 5 56 67 2 69 1102 5 l HJ.7 __.: - 1 - ' - . . ~ - 220 12 232 1 -

1 1 1 - 1 1 1 - - 1 

vpis. 33 3 36 1

1 

62 1 5 67 - 1· 59 2 61 102 4 106 _ ; · ; _:_ _! -

izdel.l 33 3 36 58 , 5 63 52 2 5'4 101 4 105 - - -
1951 
1952 256 '1 14 

244 14 
270 
258 

1 1 l 1 ' ~~---' 
1 . i 1 1 1 1952 v pi s. 26 2 28 33 3 36 66 5 7) 52 2 51 - , -=- - 177 

j 1953 llzdel. 20 2 22 2 71 2 29 36 1 37 1 4 2 1 43 -
1 

- 1 '. - 125 l 

12 189 
6 131 

100+4 
104 

1 1 1 1 1 1 

1953 1 vpis. 1 23 2 25 26 2 28 37 3 _40 54 3 571
1 

48 2 50 1881121 200 
1954 jzdel.l 17 1 18 2.0 2 22 22 j 2 24 39 2 41 47 2 49 145 9 154 146

4
t2 

1 

1954 1 vpis.--~ 31 1 - 31 1 24 1 25 2l 2 1 26 28 3 j 31 1 51 1 3 j 54 1158 9 167 - ~-
1 1955 Izd el. 30 1 - 30 1 19 O 19 14 1 i. 15 27 2 1 29 1 51 i 3 1 51 [ 111 6 14 7 

1 
4 7* l 

=<= Sedem gojencev ni pristopNo k maturi zara di bolezni· ali pa ponavljal nega izpita Razprede!nica št. 2 



pa naj hi konča·l·i šolanje po četrtem letu. P.ovečan je bil t erens·ki pouk in razpo w 
rejen skoZii vse š·olanje, ki je zato povečano za eno šolsko leto, hkrati pa ze:lo 
poholjša.na kakovost in uporabnost tehnikov. . 

V razpred.dnici :št. 2 in z d ia;gramom št. 2 je prikazano Š·tevilo ·dijakov .s rednje 
goZida.rske šole (leta 1952 .je .bil 1tehnikum .preimenovan v Srednj·O· go1Jda·rsko šolo) 
in števil.o maturantov .od ustanovitve pa do 30. VI. 1955. Po·da~t.ki so .zbr.a.ni 1z letnih 
poročil GSš po letnikih, letih, za v,pis in za po1Zitivni uspeh na k oncu š-olskega leta 
brez pouavljaJnega iZ1_Pita. Med gojence, ki so vpisani v na·slednj i letnik, so všteti 
tudi tisti, ki ·so v začetku leta uspešno o,pravi.Ii .ponav1jalne izpite. Pr.imerov 
prestopanja z drugih šol skoraj ni b tlo . 

~a:zpredelnica .št. 3 nam kaže število predava·telj ev. Leta l 953 j e bil p ·ri GSš 
v L jublje11ni o.dp.rt dvoletni pripravljalni tečaj za .zasluŽine ho·rce in poHtične de
Jave~. V šolskem letu 1953/54 je ·bilo vpisanih 22 -obiskovalcev tečaja, naslednje 
leto tra 34. Tečaj ima raven ~srednje go,zdanske šole in je d.a,l letos prvih 18 absol
ventov. Ker tečaj nima z·načaja rednega šolanja , v r:upr·edelnica:h ni upoštevan. 

Socialno poreklo maJturant-ov srednje go.zdar.&ke Š·ole je nas lednje: 

,l 

1 

1 

Obrtniki 1 
Ulsužbenci 

1 

Ostali 1 Skupaj Letnik 1 Delavci Kmetje 
1 

nam. upok. 
1 1 ! 

1 

1 

1 

1952 13,4 18,3 11,5 41,4 15,4 100°/0 

1 

1954 12.5 31,3 8,3 43,7 

1 

4,2 100°/0 

1955 21,3 25;5 i 4,2 42,6 6,4 100°/0 

r 

-1 
1 

1 

1 

Ta raz.pr·e·delnic.a nam kaže, .da izviraj.o maturanti ,p;redvsem iz uslužbenskih. 
nameščens:ki:h in upokojenških ·družin in le slaba polo-vica iz <lelavskil1 in kmeč
kih d:ruži.n. Socialna p.oreklo doslej ni 1delalo težav pri zap·osl~tvi maturantov, ker 
so ·se v p retežni večini ne glede na 'krajevne razmere raJdi zapo:sliE tam, kjer so 
jih najbolj potrebovali. 

Najtežje vprašanje Srednje goiZda·rske šole ,g.o skrajno slabi pr-ostori za pre
davalnice in internat, ~ki so leseni in •Že ·TalZiprudajo. Drug-i pereči problem so 
.strokovni predavatelji, ki eden za drugim zapuščajo šolo in ·odhajajo· na boljše 
plačana mesta, novih ,stalnih moči pa ni mo.goče ,dobiti. Razumljivo je, d a .tako 
stanje zn i!žuje ni.v·o :po·uka, na .ško.do i'zohraZibe .gojencev. Naslednje 'vprašanje je 
čas šolanja, ki -tr aja sedaj pCit ~let. Pojavljajo se namreč m01čne tendence, .da bi se 
šolanje .ft..rajšalo na štiri leta, pri tem naj bi dosedan ji terenski p-ouk pod vods-tvom 
predavateljev os.ta•l nezananj1šan, t. j. 10 mes,ecev. Menim, da j.e .sedanji sistem 
šolanja ,srednjega go.zda<rslkega kadra najholjši, .saj tudi ·strokovno šolstvo drugih 
pa-nog stremi za podaljšanjem šolanja od 4 na 5 let. 

c) G o .z ·d a r s k a f a k u 1 t e t a 

Leta 19•18 je ·bi.Ja kot za,dnja u:stanovlj,ena najvišja p.edago·ška ustanova na 
področju gozdars,tva, gozdarska fa:kulteta, kot poseben o<ddelek že obstoječe agro
nomske fakultete. Q.snovana j~ 1bila in rasla v težkih razmerah, v pomaa1.jkanju 
primernih prostorov, laborato-rijev, kabinetov in util. Kreditov je .sicer dobila 
dovolj, vendar se ta:krat za dena·r ni mog\o - dobiti ne delavcev in ne potrebnega 
materiala, ..zato se .še .sedaj p.reurej.a s~taro rposlo·pje. 

PrHiv š~udentov je bil vsak.o let·o nad pričakovanim. Do l. VII. 1955 je diplo
miralo le 7 inženirjev. V zr·oki za tako malo ~tevilo .diplomantov .so v .začetniških 
težavah te mlade ·ustanove, v p-omanjkanju študijskih pripomočk·ov, materiaLnih 
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razmerah študentov, v predizobrazbi, v znanju tujih jezikov in kon~no tudi v •SVO 
bodnem ·študijs•kem re·žimu. če vzamemo, da je pravzaprav do sedaj a:bsolviralo 
govdarski ·oddelek že 89 slušateljev, je diplomiralo od teh le 8%; to pa je zdo malo. 

Število vpisanih študentov po letih in semestrih ·ter število diploanira.ncev je 
razvidno iz diagrama št. 3 in raz,predelnice š.t. 4. 

Vzporedno z ·iz-gu-adnj•o in .rastjo fakultete je ras.tJo tudi število rednih univer
zitetnih predavateljev in asistentov, število honorarnih pa se je začelo zmanjševati, 
,kot je razvidno iz raz.predelnice št. 5. 

,--------~--------~----------------------~------~------------------

'1: 1 Predavatel j, i GSŠ J 
Leto 

1 

______ 

1

__ sta1~n_i ______ 
1 
-----! __ -

1

---=--h-o_D_ol'r_a_rn_i ---\----~~ -S ___ k_u_p--aj- j 

gozdar. pr of. 1 predm. 1 štuclentl ]; g~z~ar . prof. predm. 1 študenti 1 
Inž . učit. mz. učit . 

l

l l 6~ -j. ~ 1 ~ -~~ --7-~,--_--~--s~j--2_1_11~-i-~--- 1 1949.'50 
1950/51 
1951 /52 
1952/53 
1958/54 
1954/55 

1 1 3 1 l : 
1 ~ 3 21 1 

~ 1 ~ 1 ~ = 1 ~ -~------'-~ ,..----~------'1-'---l -~ __ -_:.__l_~_~ --'1 
Razpredclnica št. 3 

Tenko kot na ·drugih fakultetah , je tudi na gozda1'ski fakulteti najtežji :pr·o
blem vprašanje asi'stenov. Za 40-50% večji doho-dki zvahijo posameznike na pod
jetja, •tega jim pač ne smemo zameriti. 

! 
l 
1 

1 

študijski · .načrt je skoraj .doko·nčno i~zoblilkovan m v bod.oče ne bo his.tveno 
s:preminjan. Zadnja važna sprememba je ·bila vnešena ieta 1954 z uvedbo IX. tCt~ko 
imenovanega .diplomskega .semestra. · 

Leta 1953 je bila Oipuš:Čena .sflme.str.ska ,praksa, namesto nje pa .so bile vpeljane 
terenske vaje od 5 do 15 dni iz posa:mezni·h discipl·in, obdržali pa -smo- trimesečno 
po.čitniško prakso. Tudi na vi,dez vabljiv toda v resnici v vsakem OZlru ško·dljiv 
s:vobodni študi jski režim je bil ·po:StiOpom.a na-domeščen s .pogoji za vpi.s v IH. in 
V. semester. 

Vpisi na Gozdarsko· fakulteto v Ljubljani 

1 Semester 
. 

]--SkupaJ_· 1 
1 Leto 1 

1 

1 

1 1 

i 
1 1 Di plo-

1 

VI. ! VIL I VIII.' 
'lmskl 1 poletni mira lo !, 

1 
I. II. 

1 
III. IV. v. IX. 

1 sem. sem. ; 
1 1 1 1 ' ! ~ 1 

1 

1 1 

1 i 
1 

1 1 

1 

1949/50 
1 

! 
65 62 - -

! 
-- -- - - - 65 62 -

1950/'51 

1 

87 72 40 40 - - -- - - 128 112 -
1951 /52 37 

! 
41 49 

1 

55 30 30 -- - - 117 
1 

126 

1 

- 1 

1962,153 33 31 39 39 60 60 30 30 - 163 160 - - 1 

195'"3/54 40 
i 

37 1 28 27 40 

1 

40 59 59 167 1 163 5 1 -

1 1 
1954{55 

1 
60 49 1 33 1 33 · 28 17 1 38 

1 

38 59 218 137 7 
! 1 1 ! 1 

1 

- ·- -

Razpredelnica š t. 4 

Socialno poreklo študentov ni zadovoljivo in je močno pod.obno socialnemu 
sestavu na srednji gozdars·ki š.oli in s-icer: 

delavcev 18,4 %, kmetov 13.5%, obrtnikov J 5,3 % in nameščen cev 52,8%. 
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Za fakulteto je sedaj najbolj pere·Če vpra;Šanje fakultetno posestvo >>Silva«, 
ki je zaradi sedanjih. zakonskih predpisov le .še po imenu navezana ·na fakulteto 
in le še formalno s!uži na-menu , -za katerega je bilo ustanovljeno. Vkljub prizade
vanjem še vedno ni uspelo-dati podjetju >>Silva« ust·rezne oblike in ga ipreimenovati 
v zavod s samO'sto,jnim finansi1ranjem. 

* 
Diagram št. 4 nam kaže absolvente vseh 1gozd. šol na s.lovenskem ozemlju. 
Iz prej-šnjih. podatkov je razvidno, da so dale v Ča\5u o,d le{a 1868 do leta 1941 

vse g.uz.dars·ke šole sJmpno 411 absolventov in to enoletne nižje gozdarske šole 
358 absolventov, in dvoletne nižje šole 53 absolventov. 

Po osvoboditvi :pa so dale na·Še gozdarske šote :h.a..sfednje število absolventov: 
a) Nižje 1g-o-.z.dar.ske ,šole M.arihor, Ljubljana, Idrija . 744 absolventov 
b) S-rednja :goz:darska šola, Ljubljana . 199 maturantov 
c) Gozda;rska fakulteta . 7 ·diplomantov 

Skupaj. 950 gozdars·kih s·tro-
kovnjakov. 

To rej so go.zdars'ke Š·o le v 7 3 ·letih { 1868-1941) da1le 411 ahso 1 ven to v, v desetih 
letih po osvoboditvi pa 950 absolventorv, skupaj tor·ej 1361 absolventov. Sedanjega 
števila šol in njihove ra.zvojne stopnje ne moremo ,primerjati s .šolstvom pred 
leto:m 1945 zlasti, ker so sedaj šole trajnejšega značaja ko:t .predvo1jne, ki so bile 
le :periodične. V d-~setih letih je k·ončal'o strokovno šolanj'e 2,3 krat več go·ZJdars·kih 
sbro:kovnjakov kot v 73 predvojnih letih. 

Diagram št. 4 nam kaže, ko-liko ab.s-olventov bo v nasled-njih letih končalo 
šole. Pr,edvideva·mo, da ho· ~~tevilo logarjev o.stalo ·.še v prihodnje -ok. 50 do- 60 letno, 
število tehnikov-maturantov pa se bo na.slednji dve leti rno:čno zmanjšalo, n ato pa 
bo zopet nara-slo na o-k. 30 letno. P.ričakov?ti je, da ho v bodoče d·iplomiralo -letno 
po 10 do 15 inženirjev. · 

Iz navedernih š .tevil.čnih podatkov pač ne m·oremo zanesljivo sklepati o kako
vosti naših go-zda.rsbh .šol, to bodo izpričali absolventi ·s svojim strokovnim delom, 

~~ 
VIJ.-VI/f.so:---\ 

hlts~ta. 

Diag-ram št. 3 - Slušatelji in dip1omiranci gozdarske fakultete 
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izoblikovani:m znacaJem in s pri,dobljeno socialistično miselnostj·o ter upravičili 
()lbstoj teh šol in materialne Ž1rtve, ki j<ih je družba žrtvovala za nj,ihovo usposab
ljanje. 

Predavatelji gozdarskega oddelka A G V fakultete v Ljubljani 

p f ro esorjJ 1 i v i 

t Studijsko 1

1 

· leto 1 

Univerz.~- Honorar. il A . t t·l 
__ predavat. predavat. _ srs en 1 

. Opomba [ · 
Docenti 

redni 1 izredni ---
gozd. j ost. gozd.j ost. ___ _ __j_ 

-

1 
2 
2 

1 2 
3 1 

1948/49 
1949j50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 1 

~54}55 2 
3 

-
1 
1 
1 
1 
1 

- -
- 1 
1 1 
1 2 (4) 
2 3 (5) 
2 4 (5) 
2 2 (3) 1 

j gozct .l ost. 1 gozd.l ost. gozd. ) ost. ! 
1 

gozd. ! ost. 

! l 1 !-

~ 2 1 ~ 
1 2 11 
2 1 9 

- 1 -
-

1 

1 
1 2 
1 2 
2 2 (3) 

· Začetek 
1 -~gr. fak . 

· Zacet. G. F. 
1 
1 / 

l 
2 2 (3) 2 1 8 1 
3 4 2 1 7 2 

Številkam v oklepajih so prišteti tudi predavatelji fakultativnih in priporočenih predmetov. 

Razpredelnica št. 5 

~ -~o~ ..... ~~Ql~-

- Soefoilt- e 7drtja. .... -. 

/.jQ 

20 

Diagram k 4 - Absolventi vseh gozdarskih šol na slovenskem ozemlju 
od 1868. leta do sedaj 
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Zehn Jahre slovenischer Forstwirtschaft in der ncuen Zeitepoche 

(Zusammenfassung) 

Der Verband jugoslavischer Forstvereine hat den -Beschluss gefasst, die bestchenden 
Fachzeitschriften zu verhalten, sie mogen der Dezennalfeier der sozialistischen Forstwirt
schaft ihre besondere Aufmerhamkeit vidmcn. Der Verein slovenischcr Forstingenieore 
und Forstteclmiker, der in scinen 14 .Sektionen 1360 ordentlichc und ausserordentliche Mit
glieder aufweist, hat nun zu diesem Behufe eine Anzahl ausgewahlter Autoren dam.it 
betraut, im vorlieg~nden Hefte unserer Revue die einzelnen Zweige der slovenischen fores
talen Tatigkeit wahrcnd der Zeitepoche vom Jahre 1945 bis zu Ende 1954 zu bcschreiben 
und kritisch zu erortern. 

Prof. Ing. F . Se v ni k, der Verfasser des ersten Beitrages, behanddt die For st
d i eu st organi sati on unter Berufung auf das federa:tive Forstg·esetz vom J ah r-e 194 i 
und die republikanischen Forstgesetze aus .den Jahren 1950 und 1953. Auch das Agrar
reformgesetz vom Jahre 1945 hat auf die Entwicklung des Forstdienstes stark eingewirkt 
da auf Grund der Agrarreform der Staatsforstbesitz von 2 auf 36% vergrossert wurde. 
Schliesslich sind auf Grund des Gcsetzes, betreffend die Nationalisierung privater Untcr
nehmen, im Jahre 1·946 aHe grosseren Holzindustriebetr1ebe, d. i. 80% der KapazWit der 
gesamten Holzindustrie, zu Gunsten des Staates enteignet worden. Die .Staatsleitung hat 
der Forstwirtschaft eine besondere Fiirsorge, vornehmlich vom J ahre 1950 an, angedeihen 
lassen. Die spaterhin erfolgte Dezentralisierung und Demokratisierung, sowie die Arbeiter
selbstverwaltung habcn in der Forst- und Holzwirtschaft die allgemeine BeUitigung seb r 
stark beeinflusst und der werktatigen Initiative einen freien Lauf gelassen. Nur Neu
begiindung von Waldern und Anlage von Waldverkehrsadern war der, im Jahre 19.H 
geschaffene Aufforstungsfond von grosser Wichtigkeit. Von Bedeuhmg waren auch die 
erlassenen Verfiigungen, mit denen die Verschwendung und die ung·chorige Verwendung 
von Holz wirkungsvoll eingeschrankt wurde; diese Vorschriften waren auch deshalb erfolg
reich, weil dieselben einen wirtschaftlichen Holzverbraucl1 im Baufach, im Bergbau, im 
Verkehr und bei der Landbevolkerung zur Folge hatten. 

Der Verfasser bemiingelt den zahlreichen Wechsel der Forstorgane auf allen Stt1f en 
des Forstdienstes sowic die unzulangliche Zusammenarbeit des Forstwcsens mit der Forst
industrie, d_ie noch heute als Arbeitshindemisse einigermassen empfunden werden. Die 
Schaffung einer gemeinsamen Kammer, die man herbeiwiinscht, wiirde auch diese Mangel 
abschaffen konnen. Auch diese Festsetzung des Wirkungskreises der Bezirksforstverwaltungs
amter gegeniiber den Forstwirtschaftsiimtern (Forstdirektionen), von welch letztcren die 
Staatsforste verwaltet werden, stosst auf Schwierigkeiten, die noch nicht ganz behobeu 
sind. Um die Ertragsfahigkeit der Wa1der mit der Kapazitat der Holzindustrie in Einklang 
bring-en zu konneu, ist die Anzahl der bestandenen ·Sagebetriebe empfirndlich verringcrt 
worden, gleichzeitig aber geht eine Konzentration in klernere Kombinate vor sich. 

In der Nachkriegszeit hat sich vornehmlich eine kulturelle und wissens-chaftliche Tatig
keit auf forstwirtschaftlichem Gcbiete und in der Hol-zindustrie reich entfalten konnen. 
Die Bediengungen zu einer gcdeihlichen fad1lichen Entwickhmg haben 1>ich im behandelten 
Dezennium zesehends gebessert. 

Ing. A. S v e t 1 i či č behandelt die W a 1 d f on d e i n S 1 o ven i en und weist 
auf die, im Jahre 1947 erfolgte Inventarisierung der Walder, die kein erfreuliches Bild 
geboten ha~e, da sie angezeigt hat, class der durchschnittliche Holzmassenvorrat pro Hektar 
bloss mit 133 Fm (in den Staatswaldungcn mit 17.3 Fm, in den Printwaldern nur mit 118 Fm 
pro Hektar), mit ei11em Zuwachs von nur 3,26 Frn, ausgewiesen werden konnte. Trotzdem 
aber kamen zu Beginn dieses Dezenniums ca 5,46 Frn pro Hektar, d. i. etwa der zweifache 
Zuwachs, zum Einschlage. Die Zweite Waldinventarisierung vom Jahre 1951 hatte noel~ 
ein schlechteres Ergebnis. 
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Der armliche Waldzustancl und d ie starke Waldexploitation haben endlich im Jahre 195 1 
zu einer gri.indlichen Verringerung der Holzschlagerungen in Staatsplan gefiihrt. Mit dieser 
Exploitationsverriogerung ist dann fortgesetzt worden, so dass im ] ahre 1954 nur noch 70% 
des J ahreseinschlages v om ] ahre 19.'> 1 genutzt wurden. Die w ·alder Sloveuiens war en iibrigens 
im Vergleich zu den iibrigen Waldern Jugoslaviens am argsten mit Schla.gerungsvcrpflich
tungen belastet. Zugleich m..it der Veningerung des Einschlages hat sich der Umfang von 
Waldpflegearbeiten und der Bau von Waldstrassen vergrossert und es sind auch Ver
fiigungen zur Einsparung und zu Ersatzmitteln fi.ir Holz getroffen und durchgefiihrt 
wordcn; hiebei wurde gewissermassen ein U mschwung erzielt. Auch ha ben sich die AbHi.lle 
bei der Waldausbeute von 20% (im Jahre 1948/49) auf 15% (im Jahre 1954/55) ven-ingert. 
Im selben Zeitabschnitt hat sicn die Ausbeute des technischen Holzes {Nutzholz) von 43% 
auf 46% er hoh t. La ut einer besond,eren Enquete ist auch die Holzverbrauchsmenge am 
Lande von 2,4 Million.en l"m auf ca 1,5 Millionen Frn der Holzetatmasse gesunkeo-. Das 
Gleichgewicht zwische.u der Schhigerung und dem Zuwachse ist in den Staatswaldungen 
schon im J ahre 1954 wieder erzielt wordcn. Dermalen erfolgen in den .Staatswaldern 
Nutzungen nur 11och von ca 82% O!es Zuwachses, in den nichtstaatlichcn jedoch noch immer 
ca 25% uber dem Zuwachse. Es ist vorgesehen, das s der Einklang zwischen der zu schlagen
den Holzrnenge und dem Zuwachse etappenweise bis zum J ahrc 1960/61 gefunden werde. 
Der ] ahreseinschlag wiirde sod ann 2,.5 Millionen Fm betragen, und ware derselbe bi s zum 
Jahre 1965 sogar geringcr vom Zuwachse, d . i. 2,3 Millionen Fm, - gleichzeitig aber auch 
gleichformiger in Bezug auf die Hauptholzarten, so class sich das jetzige Verhaltrus der 
Nadelholzer gegcnuber den Laubholzcrn (56 : 44) auf ein Verhaltnis von 58 : 42 ver
bessern wurde. 

Dr. Ing. Pip an hearbeitet in seinem Artikel die Be tri e bse i n ri c h tun g d er 
vV a 1 der. Nach der Feststellung, dass vor dem Kriegc nur ca 20% a.!ler Walder ein
gerichtet waren, weist er auf wichtige Daten der Walder von :Postojna, sowie jene um 
Idrija und des Waldes von Trnovo hin , wo schon im 18. Jahrhundert Ein.richtungselaborate 
bestanden.· Spaterhin - jedes zwoifte Jahr - vorgenommene Kluppierungen ergeben cin 
wertvolles Material. 

Die erste nach der Befreiung vorgenomrnene lnventarisierung hat einen Holzvorrat 
·von 100 Millionen Fm und einen Holzzuwachs von 2.7 Millionen Fm ergeben. Hicrauf 
wurde im Jahre 1948 mit der definit iven Waldeinrichtung begonncn, doch ist die Arbeit 
anfangs nur langsam vorgeschritten; erst im Jahre 1952 '.vurde sie beschleunigt Inzwischen 
ist im Jahre 1951 die zweite aUgemeine Waldinventarisierung vor sich gegangen, die eine 
Bilanz der Wald- 1md Ho.Jzwirtschaft fiir den Zeitraum 1947-1951 ergab. Es kam dabei 
die kritische Lage weden zu intensiver Ausbeute der Walder zum Vorscheiu. Der bishin 
zentralisierte Forsteinrichtungsdienst wurde im Jahre 1951 auf Sektioncn der , fur dre Ver
·waltung der Staatsforste bestellten Stellen, iibertragen. Es kam die volle K1uppier·ung in 
Amvendung, der Zuwachs wurde durch Bohrungen ermitteH. Nach dem Kriege wurden 
Eta bora te fii r ca 35.7 7 3 Hektar Staats-, ca 50"00 Hektar 'Priva twalder f ertiggestellt. In 
Kiirze werden Elaborate fiir ca 130.000 Hektar Walder fertiggestellt. ]m ·canzen sind so
nach ca . 1 /s aller Walder Sloveniens eingerichtet. Alle Elaborate beriicksicbtigen die stan
dige Einteilung Sloveniens auf 17. Gebiete, dric auf Grund einer Abrunduog okonom.isch

tenitorialer Einheiten ohne Riicksid1t auf die Besrtzkategoricn der Walder ausgeschieden 
wurden. Zu den bedeutendsten Erfolgen der Taxation in. Slovenien ist der Umstand zu 
zahlei-'1, class die technische und organisatorische ·Problematik der Einrichtung, von bauer
lichen Waldern, die fast 2 /3 der Flache aller Walder einnehrnen; erfolgreich gelost worden 
ist . Nach den gegen.wartigen Vorschriften wird die Verpflichtung zur Waldeinrichtung ni-cht 
nur auf bestimmte Besitzkategorien besch~di.nkt, sonder die allgemeine Pflicht zu_r Wald
einrichtung erfasst. 
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Ing. V. Be l tr am bchandelt den W a 1 d b a u im vergangencn De:tennium, wobei 
~r konstatiert, class im Vergleich mit der Vorkriegs.tatigkeit bedeutende Erfolge erzielt 
wo·tden sind. Die Zah.l der angelegtcn Waldbaumschulen ist in dicscn zehn J ahen yon 169 

.auf 247 gestiegen und hat sich von 30 auf 78 Hektar, mit einer bisherigen Jahresproduktion 
von 14 Millionen ,Pflanzen, vergrossert. Nunmehr wird auch der QuaEitat und Provenienz 
·der Samereien eine grossere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die grossangesetzten Aufforstungsaktionen i.n den ers~en Nachkriegsjahren waren nicht 
besonders erfolgreich_. Auch ist fur die Kompletierung und Erhaltung der Anpflanzungen 
ntcht geniigend Sorge getragen wordcn, da die jahrlich.e.n AuHorstungsBachen zu gross ge
wesen waren. Ausserordentlich positiv aber war das Engagieren breiter Volksmassen, die 
•dabei die .Schwierigkeit der Walderncuerungsarbeiten und die Bedeutung eles Waldes 
richtig zu begrejfcn begannen. 

Im Karstgebicte wurde im letzten Dezennium fast 5 mal mehr (ca 4000 Hektar) auf
_geforstct, als untcr der italienischen Verwaltung des gesamten Karstgebietes vor dem 
zweiten Wclkriege, im Zeitraum von 25 Jahren. (Im ehemaligen Slovenicn gab es vom 
Jahre 1918/19 bis zu Ende der Okkuppation in zweiten Wcltkriege keine, der Aufforstung 
.unterliegenden Karstflachen). 

In den ersten Nachkriegsjahren sind die Aufforstungen nur mit .30 % gelungen, spater 
hat sich der Erfolg auf 7·0-80% erhoht. Auch die Ziegenfrage ist nach dem Jahre 1952 
·erfolgreich gelost worden. Der Mangel an Fachleuten und allerlei organisat rische Ander
ungen standen am Karste der Erreichung grosserer Erfolge hindcrlich cntgegen. 

Die richtige Erkenntnis der natiirlichen Waidgescllschaftungen und der ''\7" aldgenetik 
.spielen nunmehr auch in der Forstwirtschaft Sloveniens als Basis fi.ir eine erfolgreiche 
Arbeit bei Waldmeliorationcn eine wichtige Rolle. Die Umwand.Jung von Fi.chtenwaldcrn 
in den .Nicderungen istL ideal bearbeitet, die Umwandlung von reinen Kiefernwaldern in 
,gemischte Bestande ist am Karste eingeleitet (1400 Hektar), ebenso auch der Unterba1.1 von 
Tannen in reine B11chenbestiinde (je 4500 Hektar jahrlich). Ein schwi·eriges Problem bildet 
der Streubetrieb, der cine Flache von 260.000 Hektar bdastet. 

Die Frage der Pappelzucht ist erst vor zwei Jahren angercgt worden und wird jetzt 
systematisch beihande.lt. -Sie gibt Anlass zur Hoffnung auf einen guten Erfolg. 

Mit Hilfe von Exkursionen und Druckschriften ist cin regelr~chtes Sau,bern und einc 
zeitgemasss·e Durchforstung, doch noch nicht in hinreichendem Masse, erzielt worden. 

Die gesetzlichen Grundlagen fur eine erfolgreiche Betatigung sind vorhanden. ebenfalls 
die faniziellen Bedingungen; fur moglithst · hohe Leistungserfolg-e sind jedoch noch cine 
grossere Stabilitat auf den Arbeitsfeldern, eine bessere Einburgerung von Organisations
formen und eine wirksame Fachinstruktion erforderlich. 

Ing. Z. Tur k behandelt die Na c b kri eg s n ·ut zu n gen in den Waldern Slove
niens. Diese werden vom Genannten in den ;Zeitabschnitt der ersteu Nachkriegsemeuerung
(1945-1946), weiters in die Zeit der administrativen .Planwirtschaft (1947-1951} und in 
je ne eines freigewordenen okonomicschen .Systems (nach dem J ahre 1952), gegliedert. Im 
erstangefiihrten .Zeitabschnift wurde die Waldexploitation nicht planmassig festgesetzt, 
sonder ist ihr Umfang vorn allgemeinen Erneuerungsbedarf dikticr.t worden . Das Holz 
musste die entstandene Situation auch in jenen Fallen befriedigen, wo andere Materialien 
mehr am Platze gewesen waren, wenn si·c zur Verfiigung gcwesen warcn. Die einzige Ein
schrankung var der Mangel an Arbcitskn'iften und von Hilfsmitteln. Die grossten A.nfangs
schwierigkeiten waren mit Ende 1946 uberwunden . . Deshalb sind dann im Zeitabschnitt 
194i-l951 aUe Verfiigbaren Krafte zur Realisierung cines aussewrdentiich grossea Wald
exploitationsplancs rnobilisiert worden. Es war zwar im Plane eine sukzessive Verringerung 
von Schlagerungen vorgesehen, doch durch die wirtschaftliche Blokade im Jahre 19'48 er
zwungen musste das alte Tempo beibehalten werden, so class noch eine Steigenmg erfolgt 
ist, die im Jahre 1949 ihren Hochstpunkt erreicht hat. Da die Erzeugnungsmittel und die 
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Arbeitskraft seln beschdinkt und ungleichmassig verteilt waren, waren die Walder mit den 
Exploitationsmasscn ungleichmassig belastet; die zuganglichcren Waldeinteile sind dabei am 
meisten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die finanzielle Seite, sowohl hinsichtlich des. 
Holzwertes als auch der ,Produktionskosten, war hierbei von nebensachlicher Bedeutung; 
man war mehr auf die Erzielung der Holzmasse als auf die QualiHit der Sortimeute 
bedacht. Nach dem Jahre 1950 ist der Exploitationsumfang nach und nach gesunken. 

Im dritterwahnten Zeitabschnitte, cl. i. bei Freiwerden des okonomischen Systems (ab-
1952), ist die Wirtschaft wieder erstarkt, weshalb man von der Detailplanierung zur al1ge
meinen Gesellschaftsproportionierung iibergega11gen war, unter Betonung des Wertes und 
der Erzeugungsfahigkeit. Die Initiative kam stark zur Geltung nebst der Sorge, um die 
Verbesserung der Qualitat. Der Umfang der Waldexploitation ist von Jahr zu Jahr sukzes
sive kleiner geworden, ohne starke negative Einfhisse auf die Waldwirtschaft hinterlassen 
zu haben, da zur Sanicrung Einsparungen und eine bessere Ausformung der Rohholzer 
bei der Fallung und bcim Verbrauchc vicl beigetragen haben. In Privatwaldern sind noch 
immer Schliigerungen nur auf Grund besonderer Bewilligungen zulassig. Die Waldexploi
tation wird immermehr zu einem Instrument der Waldplege- und Aufzucht, bedingt beson
ders druch sorgfaltige Druchforstungen und Sauberungen von Waldbestanden. 

Von den mechanisierten Anlagen haben sich bei der Waldexploitation innerhalb des. 
Dezenniums am mcistcn die leichtcn und einfacheren Vorrichtungen bcwahrt, wie Motor
sagen. Schwerere Traktoren und Motorkrane kamen nur in Ausnabmsfallen zur Geltung. 
Der Wert von Hauptbauten in Verbindung von Investitionen betrug trn behandelten 
Dezennium ca 2,2 Milliarden Dinar . 

. Prof. ing. ]. S 1 ande r hat seinen Artikel d~m For st s c hu t ze im Nachkriegs
slovenicn gewidmet. Zu den haufigsten und bedeutendsten Waldschadlingen zahlt er 
hauptlisachlich die Borkenkafer, den Pinienprozessionsspinner, den Schwammspinner, die 
Rotfaule und den Kastanicnrindenkrebs. Die starke Verbreitung der I3onkenkafer war cine 
Folge von Kriegsverhaltnissen . Mit allseitiger Anstrengung und einer regelrechten Ver
tilgung ist dieser Schadling dermalen auf eine normale Verbrei tung zuriickgesetzt worden. 
Der Autor macht aufmerksam, class die Berkampfung von Borkenkafern nicht auf schablo
nenmassigc Zeitinterwalle gebunde11, sein darf, sondern sie muss eine kontinuierliche sein, 
so wie auch die Borkenkaferentwicklung eine ununterbrochene ist. Zum Schutzte des Holzes 
vor den Holzborkenkafern hat der Autor eine Mischung von Karbolineum mit Petroleum 
mit Erfolg versucht. Zur Vertilgung des ,pjnienprozcssionsspinners war das Abschneiden 
von, mit Gespinnstcn versehenen Aesten, sowie auch die stattgehabte Avionaktion und die 
Besprengung mit Zerstrauber nicht wesentlich erfolgreich. Vorteilhafter ist die Verwen
dung von Leimringen und einer Emulsion von DDT. Gegen den Schwammspinner, der im 
Jahre 1948 - 880.000 Hektar Walcl und iibcr 27,500.000 Obstbaume kahl gefressen hat, ist 
die alte Art der Eier-, Raupen- und Puppenvcrtilgung nicht von Erfolg begleitet . Der 
:\utor schHigt die Verwendung biologischer Methoden, d. i. e.ine Zucht von Eier- und 
Raupenparasitcn vor. Der Autor ·oeschreibt seine crfolgreichen Versuche uber die Zucht 
von Parasiten der .Schwammspinnerraupe und zahlt bemerkenswerte Resultatc sciner origi
nellcn Met]lode auf. 

Dem Edelkastanienkrebs, der in der Umgebung von Gorica verbreitet ist, haben bisher 
nicht nur Facbleutc, sondern auch die Staatsfiihrung eine besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt, deshalb ist derzeit die Verbreitung dieses Krebses auf die Anfangsstandorte be
schdinkt geblieben. 

Ing. ]. S e 1 j ak beschreibt die Tatigkeit der W i 1 d ba c h v er bau u n g mit der 
Feststellung, dass dem Wildbachverbauungsdienst nach dem J ahre 1945 cine neue Rolle. 
zugefallen ist, zumal er in eine engere Ve·rbindung mit anderen Wirtschaftszweigen, be
sonders mit der Landwirtschaft, der Elektrowirtschaft und dem Verkehrswesen getreten 
wa.r. Der Autor fiihrt die Objekte an, die bisher errichtet worden waren, fi.ir einze]ne 
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Hydrozentralen hebt er die Bedeutung der vollfilhrten Wildbachverbauungsarbeiten hervor. 
In tabellarischen Obersichten fiihrt er die ausgefiihr,ten Arbeiten nach den Jahrgangen 
1945-1954 an, und bringt eine Darstellung der verschiedenen Arbeiten, die in diesem 
Dezennium fertiggestellt wurden. 

Trotz der Erfolge, welche jene der Vorkriegszeit bei weitem uberho~en, hat die Organi
sation des Wildbachverbauungsdienstes und die Art der Financierung noch nicht die beste 
Losung gefunden. Die jetzige Zentralisierung der gesamten Arbcitstatigkeit, sowohl der 
Projektierurig als auch der Ausfiihrung und Erhaltung in der Hand enes einzigen Unter
nehmens ist namlich nicht das Beste. Gewisse Funktionsgeschafte sollte man einem eigenem 
Organe anventrauen und dem vVildbachverbauungsdienste eine weitere Funktion geben, 
namlich die Bekampfung der Bodenerosion. Die jetzige Financierung aus zwei Fonden 
mi.isste durch eine Financierung aus dem Budget ersetzt werden. 

Es ware weiters angezeigt, den Wildba:chverbauungsdienst noch auf spezielle gesetz
Jiche Vorschriften zu basiereri, die noch vermisst werden. 

Die Arbeiterselbstverwaltung des Wildbacherverbauungsunterne_hmens, die im J:ahre 1951 
in's Leben gerufen wurde, hat die Initiative, die Prod,uktiviUi.t und di:e Opferwilhgkeit be,i 

_ ·der Betatigug sehr g~fordert. 
Ing. M. Suš ter š i č berichtet uber das J a g d we sen in Slovenien und bezeichnet 

.als rechtHche Grundlage fur die heutige J agdorganisation das federative Jagdgezetz vorn 
J ah re 194 7 und die :beiden repu blikanischen J agdgesetze aus de·n J ah ren 1949 und 1954, auf 
Grund we1cher die J agd den Charakter eines Wirtschaftszweiges e.rhalten hat, und die 
] agdgebiete in e~n social es, koHektives Eigentum i.ibergegangen sin d. Von den J agdge
sellscbaften verd en 418 J agdgebiete verwaltet. Die J agdgebiete besitz,en eine durchschnit
tliche Flache von 4000 Hektar. Ausserdem gibt es in Slovenien 6 republikauische Hege
jagdgebiete mit einer Gesamtflache von ca 267.000 Hektar. Jeder ausiibende Jag_er ist zur 
Ab]eg_ung eine_r J agdpriHung verpflichtet. Die ]iagdorganisation, die liber 10.000 Mitglider 
.aufweist, hat den Jagdausiibenden die erforderliche Jagdausbildung ermoglicht, so dass 
heute die iiberwiegende Anzahl der Jager bereits gepriift ist. 

Der Autor eutwirft ein .Hild uber die grosszugig ausgefiihrteu Jagdhegemassp.ahmen, und 
uber den Wildabschuss in den letzten 6 J ahren. Weiters hringt er eine V~ersicbt uber 
·die in's Ausland ausgefiihrten Wilddecken und Halge, von lebenden Wilde und Wildpret 
in den letzvergangen 4 J ahren .. 

Ing. F. S germ bespricht in .seinem Artikel das For st s c hu 1 we sen Sloveni-ens 
im neuen Jugoslavien. Seinerzeit ist die erste Waldbauschule im Jahre 18-68 in Snežnik 
errichce.t worden, die zweite (als Forsterschule) in Idrija in Jahre 1892 und im Jahre 19.30 
eine Fortscbule in Maribor. 

N ach der Befreiung hat die vieiH{Itige forstliche Betatigug eine grosse Anzahi von 
Fachleuten erfordert. Deshalb sind sogleich zwei niedere Forstschulen temporaren Charak
t-ers, spaJerhin aber (im J ahre 1948) eine stabi1e, 'die jahrlich ca 50 Waldheger ausbildet, 
ge.griindet worden. 

Im· J ah re 1948 ist auch eine forstltche Mittelschule gerundet worden, an der da:s Stu
.dium 5 J ah re andauert; hievon entfallt 1 J ahr au f den praktischen Lehrkurs im -Terrain. 
Diese Schule liefert jahdich 50 Forsttechniker. 

Im selihen Jahre wurde in Ljubljana eine forstliche FakuWit als Abteilung der agro
nomiscb-forestalen FakuWit in's Leben gerufen, in welche bisher uber 320 .Studenten einge
schrieben waren, wovon 7 Forstingenieure diplomiert haben. 

In Hinkunft ist eine Ausbildung- des Fachkaders im gleichen Tempo, wie im bespro
chenen Dezeon]um und ein jahrlicher Abgang von 10 bis 15 Forstingenieuren vorgesehen. 
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Dix ans du service forestier en Slovenie a l'epoque nouvelle 

(Resume) 

L'Union des Societes forestieres yougoslaves a decidc de preter une attention specialc" 
dans les revues profes.sionnellcs, au diz~inaire du service forestier aux conditions de l'eco
riomie .s.ocialiste. C'est pourguoi la .Societe slovene des ingenieurs et techniciens forestiers, 
comprenant en 14 sections 1360 mernbres, a charge les auteurs reconnus de donner, dans le: 
numero present de no tre revne, une analyse critique de l'activi:te f o:restiere en Slovenie pour 
la periode de 1945 a 1954. 

F. Se v ni k trai1te 1' organi sati on du ser v ilce forest i er en s'appuyant 
sur la loi federale (194 7) et les deux lo is republicaines de forets ( 1950 et 1953) servant de: 
base du service forestier. De meme, la loi de reforme agraire {1945) a sensibiement influ
ence le de~reloppement du service forestier, car c'est gr.ace a celle-ci que la surface des 
forets domaniales a augmeote de 2 a 36%. En fin, la loi de oationalisation des entreprises. 
privees (1946) a exproprie, au profit de ]'Etat, les grandes industries du bois , ce qui en fait 
80% de la capa:cite totale. (.'administration forestiere. de l'Etat, s'est consacree specialemen 
aux questions forestihes depuis 1950. Plus tard dccentralisation et la democratisation ainsi 
que l'autonomie ouvriere ont bien vivifie l'activite et exdte l'impulsion dans l'economie des. 
forets et du bois , La creation du Fond .forestier (195l) a ete tn~s favorable pour la restaura
tion des forets et pour la construction des moyens de transport. IJ y a eu, de plus, des pre
scriptions tre.; importantes a but de freiner la prodigaiite dans la c.onsommation du bois. Ces. 
presc(iptions ont ete efficaces, parce qu' elles se so nt accordees av ec les prescriptions corre
sponclantes et les mes.ures a prendre en matiere des travaux de construction, de l'exploita
tion des mines, du commerce et de ]a consommation du bois en campagne. 

Comme facteurs negatifs l'auteur c.ite les changements de place trop frequents des 
,employes forestiers de tous les degres et la liaison insuffisante du service forestier et de· 
rindustrie du bois, defauts qui empechent le progres encore aujourd'hui. La fond?-tion 
d'une chambre qui est en projet, pourrait bien aplanir ces obstacles. La delimitation du 
domaine d'activite entre les chefferies cantonates s'occupant des forets privees et les admi
nistr.ation.s qui gerent les forets domaniales represente, elle aussi·, quelques dHficultes qui 
ne sont pas encore eliminees. Dans la tendance a t'ltablir l'equilibre entre le pouvoir pro
ductif des forets et ia capacite de l'industrie du bois, le nombre des scieries a ete sensible
ment diminue, tandis qu'en meme temps on cherche a atteindre une concentration de· 
l''industrie du bois en petits comb}nats. 

Dans l'epoque d'apres guerre, c'est surtout l'activite culturale et scientifique qui s'est 
dcve]oppee le plus d.ans le service forestier et dans l'industrie du bois. En bref, les condi
tions d'un developpcment fav•orab]e se sont beaucoup ameli·orees au cours de ce dizainaire. 

A. S v e t 1 i č i č discute les f o n d s f o re s tie rs de S l o v en i e. Il mentionne 
l'inventorisation des forcts de l'annee 194 7' qui n'a pas donne des resultats satisfaisants,. 
car elle a mis en evidence que la reser-ve moyenne en bois n'est que de 133m3 a l'bectar 
(dans les fo:rets domaniales 173m3, dans les. for~ts privees II8 m3 ) et que f;;'accroissement 
du bois par an ne depas.se guere 3,26 m3 a ]'hectare. Sans tenir compte de ce fait, on a coupe, 
au commencement de ce dizainaire, 5,46 m3 par hectare et par an, c'est-a-dire a peu pres le: 
doub]e accroissement. La deuxieme inventorisation de l'annec 1951 a decouvert une s-itua
tion encore pire. 

Enfin. l'etat miserable des fon!ts et leur surexploitation ont amene, en l'annce 1951, a 
une reduction radicale des coupes dans les forets domaniales. On a continuc avec les coupes 

reduites pour atteindre, en 19-.54, 70% de la quantite du bois coupe en 1951. Les forets de
la Slovenie ont e-te, en comparaison des forets d'autres republiques populaires, les plus char~ 
gees des coupes. 1Parallf:lement avec l'abaissement des coupes,, les travaux sylviculturaux 
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ainsi quc la construction des cheroins de forets ont augmente et les instructions pour les 
economies et le remplacement du bois se spnt faits valoir. A cet egard, un veritable boule
versement s'est .produit. Les dechets dans l'exploitation des forets eux aussi, se sont dimi
nues de 20% en 1948-49 a L5% en 1954-55. -bans la roeme epoque, le pourcentage du bois 
technique a augmente de 43 a 46%. A base d'une enguete spcciale, on a constate, que la 
quantite du bois destine a subvenir aux besoins du pays, a diminue de 2,4 milfions a 1.5 mil

lian m:1 approximativemeut. 
L'equilibre entre la quantite de bois coopc et l'accroissement annuel a ete etabli, dans. 

les forets domaniales, deja en 1954. On ne coupe maintenant, dans les forets domaniales. 
que 82% de l'accroissement annuel, tandis que dans les forHs privees, la quantite de bois 
co upe depasse encore po ur 25% a peu pres l'accroissement. On s'est eha~;" ge d'atteindre 
l'equilibre entre le bois coupe et l'accroissement en foret successivement jusqu'a l'annee-
1960..::61, quand la quotite des coupes ne depassera pas 2,5 millions m3 pour baisser., jusqu'a 
l'annee 1965, a 2,3 millions m3 pour etre ainsi meme inferieure de l'accroissement annuel. 
De plus, a cetteo epoque-la, les coupes devront etre proportionnees aussi quant aux especes. 
d'arbres, pour que le rapport actuel entre les coniferes et les feuillus (56 : 44) s'ameliore 
a. ss: 42. 

R . . Pi p an decrit dans son article 1' amena gem en t de s f o ret s. Il constate
d'abord, qu'avant la guerre 20% des forets seulemcnt ont eu un reglement d'exploitation. 
Il nous rappelle surtout au fait tres important que les forets de Po~tojna, d'·Idrija et du 
plateau de Trnovo etaient soumis-es deja au IRe siecle, au reglement d'exploitation. Les: 
cubages posterieurs des bois, effectues tous les 12 ans, nous ont foumi des donnees tres 
prccieuses. 

La premiere inventorisation d'apr.es la guerre a constate une reserve to tale de Il O. 
millions m 3 du bois et un accroissement annuel du 2,7 millions m 3 du bois. En 19-48. on 
s'est mis a l'amenagement definitiv, mais au commencement ce travail n'a avance que tres 
lentement pnur progresser plus vite a partir dc l'annce 1952. En 195 L. la deux·ieme inve·n
torisation totale des forets a ete effectuee nous donnant le bilan de !' economic des forets. 
et du bois pour la periode de 1947 a 195l. Elle a decouvert la situation critique comme 
suite d'une surexploitation des forets. Le service de l'amenagement de la foret, jusqu'ici 
centralise, a etc en 1951 decentralise et confie aux sections aupres des organes qui se sont 
occupes de la gestion des forets d·omaniales. 

On se sert maintenant du plein cubage et on constate l'accroissement a l'aide de taricre
sonde de Pressler. On a ctabli, apres la guerre, le reglement d'exploitation pour 35.773 
hectares de forets domaniales et pour .5000 hectares de forets privees. Le reglement d'exploi
tation pour 130.000 hectars approximativement" sera etabli sous peu. En ctablissaot le regle
ment d'exploitation on tient toujours compte de la divison permanente de la Slovenie en 17 
dornaine_s, qui ont ete fixees d'apres l.e principe de l'arro.ndissage des unites ter6toriales et 
economiques, sans egard pour la categorie de propriete. Un des meilleurs succes de l'ame
nagement de la foret en Slovenie est que le probleme de la technique et de !'organisation 
des · travaux de l'arnenagement des forets privees, representant a peu pres 2 /3 de Ja surface
boisee totale, a ete rcsolu d'une manicre satisfaisante. Les instructions actuelles renferment 
I'amenagement obligatoire de la foret pour toute catc~gorie dc proprietaires. 

V. Be J tram s'occupe des probLem es de la s y 1 vic u l tuJ; e dans le dizainaire ecule. 
En comparaison de l'activitc sylviculturale d'avant la. guerre, des succes importants ont etC. 
atteints. Le nombre des pepinieres foresti.eres a augmente, en dix ans, de 169 a 24 7 et leur 
surface s'est elargie de 30 a 78 hectares avec une production annuelle d'environ 14 millions 
de plants. On prete de plus en plus d'attention a la qualite -et a la provenance des graines. 

Les gra nel reboisements dans les pd:mieres annces apres la guerr _, cffectucs a l'aide 
d 'une large participation de la population, n'ont pas bien reussi. De memc. les complcte
ments et l'entrctien des plantations n'ont pas ete soigneusement traites les surfaces a reboi-
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ser etant trop grandes. Mais la participation large et active de la population aux travaux 
de repeuplement a ete courronnee d'un succes extraordinaire, c'est ce quc les gens ont oom
_pris. la lourde ta·che des reboisements et l'importance de la foret. 

Sur le Karst slovene, en dix ans une surface de 4000 hectars a peu pres a ete reboisee, 
depassant presque cinq fois l'ctcndue des reboisements pend.ant 25 ans avant la geurre. Les 
premieres plantations apres la guerre n'ont atteint que 30% de succ~s. tandis que plus 
tard les resultats se sont eleves a 70-80°/o. Heureusement, la question eles chevres, ennemies 
de la foret, a ete bien resolue en 1952. Le manque perpetuei du cadre profess.ionnei et les 
.changements d'organisation trop frequents OJ1t empeche d'atteindre, sur le Karst, des succes 
encore plus satisfaisants. 

La cornprehension exacte d!e !'importance des associations vegetales et de la genetique 
forestiere commence a etre le point de depart pour toute a_ctivite ameliorative des forets 
aussi dans la Slovcnie. ·La conversion des pessiercs dans les plaines est thcorctiquement 
resolue, la conversion des pinedes sur le Karst ·(1400 ha) est en cours, egalement l'intro
duction du sapin dans les hetraies pures (sur 4500 ha par an). Un probleme tres urgent et 
<:lifficile represente l'enlevement de la litihe dont 260.000 ha de forHs sont chargees. 

La ques·tion de la culture des peupliers n'a ete abordee qu' avant deux ans, mais actu
ellement elle est traitee systematiquement et promet de bons succes. 

Par voie de la presse et des excursions, on a essaye d'approf•ondir l'int.erH aux nettoie
ments exacts et aux eclaircies modernes, mais il nous reste ep.core beaucoup a faire. 

Les bases legislavites paur un travail plus efficace sont donnces entiei"emeht, de 
ro eme les sources financieres, ma is po ur atteindre le pkin su ece s, il est indisplensahle: 
une stabilite plus forte des organes forestiers, une forme d'organisatiou moins changeable 
du service forestier et 1 'instruction plus efficace en matiere f orestiere. 

Z. Tu r k analyse 1' e x p 1 o i t a ti on d e 1 a f o r et en Slovenie apres la guerre gu'iJ 
drvise en tn~is periodes. Pendant la premiere periode (1945--46), l'exploita:tion dc la' f01·et 
n'a pas ete planifiee, mais les seuls besoins de la restauration du pays l'ont dictee. Le bois 
est venu au secours aussi };1 ou d'autres materiaux seraient plus convenables, s'il y en avait 
a disposi'tion. La seule restriction a consistc dans le manque de la main-d'oeuvre et des 
moyens auxiliaires. - Apd~s avoir maitrise les difficultes initiales vers la fin de l'annee 
1946, on š'est consacre, daris la periode suivante (1947-51), a i'economie planifi~e et ad
lninistrativement dirigee. Toutes les forces necessaires pour la reaHsation d'un plan d'ex
ploitation des forets extremement grand orlt ete mobilisees. 

On a prevu d'ailleurs, dans le plan, une reduction successive de l'intensite des coupes, 
mais le blocus economique nous a diete, en 1948, de continuer a surexploiter les forets. 
L'umisation excessive des forets a meme augmente et atteint son maximum en 1949. Les 
;moyens de production et la main-d'oeuvre ctant fort restreints et inegalement disposes, les 
forets ont ete exploitees d june facron hien differente. Les forets facilement accessibles ont 
de le plus devastees. La question financiere n'y a pas joue un role important ni en ce qui 
concerne la valeur du bois ni quant aux frais de production. On a estime la quantite plus 
que la qualite des produits. Apres l'annee 1950, l'exploitation enorme des forets a lentement 
diminue. 

La triosieme periode, depuis l'all!nee 1952, represeute le temps du systeme de !'economic 
libre. L'eco.nomie s'est retablie et alors on a passe de la plani"fication detaillee au systeme 
de l'etablissement des proportions. generales en accentuant la valeur des produits et la 
capacite productive. De cette fa9on, l'incitation a ete stimulee et le soin pour b qualite 
.a augmente. L'ampleur de l'exploi,tation d,es forets s'est reduite d'une annee a l'autre sans 
consequences negatives pour l'economie forcstiere, car l'effort d'economiser et de tirer le 
maxirnum de rendement des matieres ligneuses lors de la coupe et de la consommation a 
provoque le progres. En forets privees. les coupes ne sont admises qt~'a base d'un permis 
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special des autorites forestieres. L'exploitation des forets devient de plus en plus l'instru
ment pour les so.ins sylviculturaux, notamment pour les nettoiements et les cclaircies. 

Quand a la me.canisation des travaux d'exploitapon de la foret, les engins mecanise~ 
legers et ]es moyens plus simples ont temoigne le succes pendant la pe:riode de dix ans, 
tandis que les scies motorisees, les tracteurs lourds et les €rfmes motorises n'ont reussi 
qu'exE:eptionellement. Le prix des principales constructions en rapport avec les· investisse
ments monte a environ 2,.2 milliards de dinars dans les dix a;ns passes. 

J. š 1 ande r a consacre son article a la pr ote c ti on de ·1 a f o re t. Il ci te comme 
ravageurs les plus frequents et les plus importants avant tout les Boshyches, la Procession
naire ·du 1Pin, le Bombyx ·disparate, la pourri ture rouge et 1' endothiose. Uetendue bi en fort 
des Bostryches est une consequence des conditions de la guerre. Grace a un effort universal 
et d'une oppression exacte, cet endommageur ce trouve, a present, reduit a une frequence 
normale. L'auteur rappele que la lutte contre cet' ennemi ne doit pas etre Iiee a des inter
val1es reguliers, mais ,ininterrompue, comme c'est continu auss,j le devdoppement de ce 
xylophage. Comme moyen de defense contre les Xylotl~res (Xyloterinae), l'auteur a employe 
avec succes un melange de la carboline et du petrole. Dans la lutte contre la Procession
naire du .Pin, la coupe des branches avcc les bour-ses des c'henilles, le poudrage au l'arro
sage a l'aicle d'avl!ons ou d'arrosoirs u'ont pas bien reussi, mais il est recommandable 
d'emloyer des anneaux glutineux et de l'emuls.ion DDT. 

Contre le Bomb:yx disparate qui a, en 1948, entierement dCfeuille 830.000 hectares de 
forMs et plus de '27,5 millions d'arbres fruitiers, la vieille methodc de defense en detru~sant 
les oeufs, les chenilles et les cocons n'est pas efficace, mais l'auteur recommande l'emploi 
de ia methode biologique, c'est-a-dire l'Hevage des parasites d'oeufs et de chenilles. 
L'auteur decrit ses experiences de l'elevage des parasites des chenilles du Bombyx disparate 
qui ont bien· reussi; et citc les resultats pratiquement importants de sa methode originale. 

A la lutte contre l'endothiose, repandue dans 1es environs de Gorica, non seulement les 
specialistes, mais aussi les pouvoirs p~bl~cs ont consacre une attention. C'est pourquoi, 
a present, !'aire de son etendue a reste bomee a des foyers orig.inaires. Au bout de !'article, 
l'auteur ~numere texativement les autres endommageurs des forets. 

J. Sel j ak relate l'activite en roatiere de la co r re c ti on de s tor rent s et con~ 
state gue la service de l'amelioration des terrains t~r-rentieles a re!;u, depuis l'annec 1945, 
une nouvelle importance en etablissant des liens etroits avec d'autres activ.ites economiques, 
surtoit l'agronomie, l'ewnomie d'electricite et les communications. L'auteur meotionne 
les constructions qui ont ete effectuees avec succes jusqu'a present et souligne !'importance 
des travaux de correction des torrents pour les centrales hydrauliques. A l'aide de tableaux, 
il donne un aper~u des travaux effectues au cours de dix ans passes (1945-1·954), en les 
groupant d'apres leurs caracteres. 

Malgre les succes dcpassant de beaucoup l'activite d'avant guerre, !'organisation du 
service de la correction des torrents et son financement n'ont pas encore pris la forme le 
plus convenable. La centralisation actuelle de toute activite - projetante, executive et 
maintenante- au~ seins d'une seule entreprise n'est pas la meiileure solut.lon, car on devra-it 
confier les affaires fonction.Qales a un organe spcciaJ et au service lui-meme un caractere 
plus large ; celui de la lutte contre l'crosion du soL Le financement par deux fonds devrait 
etre naturellemerit substitue et assure par le budget. De plus, le service de la correctron 
des touents doit se baser sur des pre·scriptions speciales qui font encore defaut. 

L'autonomie ouvriere de l'entreprise, realisee en 195!1., a eveille l'incitation, augmente 
la production et suscite le zele du travaiL 

M. Sušteršič nous renseigne sur la chasse en Slovenie dont !'organisation 
<1;ctuelle se base sur la loi· federale de chasse (1947) et les deux lois republicaines (1949 et 
1954) qui ont attribue a la chasse le car.acter.e d'une activite economique, tandis que l'aire 
de chasse est devenue une propriete socialiste collective. Les familles de chasseurs disposent 
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dc 418 aires de chasse ayant une surface moyenne de 4000 hectares. Il y a en outrc six 
aires de chasse repu'blicaines a but special de l'elevage du gibier avec une surface totale 
dc 267 .000 hcctarcs approximativement. To ut ch.asseur est ob lige de pas ser son ex amen. 
L'organ.isation des chasseurs qui comptent plus de 10.000 membres, a rendu possible, par 
!'instruction intense, aux chasseurs une culture professionelle, grace. a laquelle la plupart 
des chasseurs ont bien pa.sses leurs examens. 

,L'auteur decrit l'ampleur des travaux culturaux et des captures du gibier pendant les 
derniers six ans et donne une revue de l'export des peaux, du gibier vif et de la viande du 
gibier au cours des derniers quatre ans. 

F. S g er m analyse dans son article les e c o 1 es f o r e s tj e r e s en Y ougos'lavi~ 
d'apres la guerre . ll mentionne que la premiere ecole foresW~re elementaire a ete fondee 
1'-annee 1S68 sur le territoire slovene, la deuxieme en 1892 a Idrija, puis de nouveau en 
meme endro!t l'anne~ 1920 et en 1930 a Maribor. Apres la liberation nationale, l'activite 
~orestiere intensive a demandc beaucoup de ptofessionnels. C'est pourquoi on a fondee· 
immediatement deux ecoles forestieres clcmentaires a caractere provisoire et l'annee 1948 
une ecole permanente capable de qualifier environ 50 gardes-foret par an. 

,L'a.nnee 1948 a ete fondee aussi l'ecole forestiere secondaire ou les etudes durent 5 ans 
dont une annee est reservee a l'enseignement pratique sur le terrain. Les etudes y terminent 
par an a peu pres 50 techriiciens forestiers. - En meme annee, une faculte forestiere a ete 
fondee et attachee a la Faculte de l'agronomie et des forets, oil se sant inscrits, jušqu'a 
present, plus de ·3•20 etudiants-forestie-rs dont 7 ont deja passe les examens des ingenieurs 
forestiers. - A l'avenier, l'education du cadre professionnel va cont·inuer dans le meme: 
sens. Le service forestier a besoin de 10 a l.S ingenieurs forestiers par an. 
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