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Predgovor. 
Deloma jako razsežni gozdi Kranjske in Primorske so bili 

še pred nedavnim Časom večinoma last velikega posestva, in le 
malo gozdnega sveta je bilo v kmečkih, rokah. 

Izkoriščanje gozdov teli pokrajin je bilo omejeno skoraj iz-
ključljivo le na domaČe potrebe; kajti manjkalo je prometnih 
sredstev, da bi se gozdni pridelki mogli v prid spečavati. Njib 
poraba je bila vsled tega neznatna, in cene nizke. Tekom zadnjih 
desetletij se je to razmerje popolnoma izpremenilo. Velik del 
graščinskih gozdov je prešel kot odškodnina za gozdne služnosti 
v posest kmetij, in kmetovavec je postal tudi samostalen gospodar 
gozdov. 

Železnična mreža se je razširila preko naših krajev in po
javljati še je jel njen odločilni vpliv na promet in trgovino. Na 
obalih Jadranskega morja so se odprla tržišča skoraj za vse 
pridelke teh dežel, posebno pa za les. Cene vseh lesnih pridelkov 
so neizmerno poskočile in v isti meri tudi vrednost gozdov. Vsled 
boljših prometnih sredstev pa so postale vse potrebščine večje, 
in neposredna posledica novih razmer je draginja posebno kmečkih 
delavskih moči in zvišanje vseh zemljiških bremen. 

Danes se mora zemljiški posestnik z vso silo boriti za svoj 
obstanek, ako se hoče vzdržati, in treba je umnega gospodarstva 
ne samo v kmetijstvu, temveč tudi v gozdu. 

Ako se pa ozremo po gozdih našega malega posestva, kaj 
moramo pripoznati? Da se le brezobzirno izkoriščajo, drugače pa 
skoraj popolnoma zanemarjajo, in da vsled tega vedno bolj pro
padajo. Koliko je gozdov, kateri so tako opustoŠeni, da danes po 
pravici pač ne zaslužijo več tega imena. 

Te gozdne razmere so bile večkrat predmet razpravam 
gozdarskega društva za Kranjsko in Primorsko, in to je slednjič 
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uvaževaje dejstvo, da tudi od najstrožjega izvrševanja gozdnih 
zakonov ni pričakovati povoljnega uspeha za ohranitev in povzdigo 
gozdov, ako se posestnikom ravno tako kot v drugih strokah ne 
ponudi primernega pouka, sklenilo izdajo tega navodila. Društvo 
pa iz svojih sredstev ne bi bilo v stanu založiti knjižice. 

Le s prispevki, katere so blagohotno podelili v to svrho 
Kranjska hranilnica v Ljubljani, c. kr. poljedelsko ministerstvo in 
dežela kranjska je bila omogočena izdaja tega delca. Zlasti je 
pospešila izdajo knjižice izdatna podpora Kranjske hranilnice v 
zneBku 2000 kron.* 

Tvarino knjižice sem razvrstil namenu primerno tako, da sem 
na prvem mestu pojasnil važnost gozdov, naslikal napake seda
njega gospodarstva in njega posledice in obrazložil sredstva, kako 
jih odpraviti; v naslednja poglavja pa sem uvrstil vse, kar sem 
sodil, da je našemu malemu posestniku potrebno vedeti za pravilno 
oskrbovanje svojih gozdov. Upošteval sem pri vsaki priliki značaj 
gozdov na Kranjskem in Primorskem, kateri se v marsičem 
bistveno razločuje od onega drugih krajev, oziral sem se pa tudi 
na razmerje gozdnega gospodarstva s sedanjim stanjem kmetijstva 
po teh kronovinah. 

Z ozirom na stan, kateremu je to delo v prvi vrsti določeno, 
sem se izogibal kolikor mogoče strokovnih in tujih izrazov in 
rabil domaČo, vsakemu razumljivo besedo. 

Ce bo knjižica pri našem malem posestniku vzbudila nekoliko 
več spoštovanja in ljubezni do gozda, Če ga bo privedla do spo
znanja, da tudi gozdi zaslužijo pozornejšega in varčnejšega 

* Gozdarsko društvo za Kranjsko in Primorsko Šteje sedaj 230 udov. 
"Vodstvo društva je poverjeno odboru 11 članov, obstoječemu iz predsednika, 
sedaj gosp. baron Ludovik Berg, graščak v Mokronogu; I. podpredsednika, sedaj 
gosp. Anton Rossipal, c. kr. ministerialni svetnik na Dunaju; II. podpredsednika, 
sedaj gosp. Vaclav Goli, c. kr. višji gozdarski svetnik in deželni gozdni nad
zornik v Ljubljani, in sedem odbornikov: sedaj gg. Miha Staininger, c. kr. dvorni 
svetnik v Gorici, Josip Pucich, c. kr. gozdarski svetnik in deželni gozdni nadzornik 
v Trstu, Anton Hanusch, višji nadgozdar na Planinskem gradu; grof Leo 
Auerspeig, graščak v Ljubljani; Rudolf Scbadinger, nadgozdar v Kočevju; 
Josip Sehauta, nadgozdar v Nameršlju pri Igu; Matevž Hiebel, o. kr. gozdarski 
nadkomisar in nadzornik agrarnih operacij v Ljubljani. Zadnji je poslovodja 
društva. 
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oskrbovanja, ako hoče kmet imeti od njih trajno primernih 
dohodkov, in da bo to le v največjo korist z njimi tesno spojenemu 
kmetijstvu, potem je dosegla vsaj kolikor toliko svoj namen. 
Seveda pa od pisane besede ni pričakovati tistega uspeha, kakor 
od osebnega pouka na primernem mestu in od vplivne strani. 

In tu si štejem v prijetno dolžnost spomniti se dveh stanov, 
katera sta vedno v najtesnejši zvezi z ljudstvom in katera sta 
že mnogo storila v prospeh našega kmetijstva in gospodarskega 
napredka sploh. 

V mislih imam prečastito duhovščino in pa visoko spoštovano 
učitelj stvo. 

Do njih se obračam, ko izročam to delo javnosti, z iskreno 
prošnjo, da pri vsaki priliki povzdigneta svoj glas tudi v povzdigo 
našega gozdnega gospodarstva. 

Veliko zaupanje, katero uživata pri ljudstvu, in vplivno 
stališče, katero zavzemata med njim, jima bo pripomoglo prav 
gotovo tudi na tem polju do najboljših uspehov. 

V Novem mestu dne 1. marca 1902. 

A, Quzelj. 
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svet. Mnogokrat bo đotičnik potent, ko se mu je stvar obrazlo
žila, svojo krivdo priznal, in vsa zadeva se bo prav prijateljsko 
poravnala, in prihranilo se bo veliko nepotrebnih stroŠkov in 
najhujšega sovraštva. Žalibog prav iz malenkosti premnogokrat 
nastanejo drage, dolgotrajne pravde, katerih hi se bilo mogoČe 
pri treznem premisleku izlahka izogniti. 

Le v skrajnem slučaju naj se torej rabi sodnijski pot in tozi 
zaradi motenja posesti ali za lastninsko pravico. Tožba zaradi motenja 
posestva pa se mora vložiti vsaj 30 dni potem, ko smo stvar izvedeli, 
sicer zastara, in pripomniti je, da se taka pravda izgubi, ako 
nasprotnik dokaže, da je že tri leta neoporečno izvrseval dotično 
posestnodejanje, vzgoraj navedenem slučaju tedaj vozu preko našega 
gozda. S tem si pa nasprotnik ni pridobil Še nikake pravice, kajti ako 
ga potem tožimo na prostost služnosti ali za lastninsko pravico, in 
on ne dokaže, da je bil 30 let v mirni posesti, oziroma da je izvrseval 
že toliko Časa dotično posestno dejanje, tedaj pravdo izgubi. 

Talri sluČaji so seveda tako raznovrstni, da si je treba 
vselej prej poiskati potrebnih nasvetov pri sodniji, oziroma pri 
odv etniku. 

Ker pa svojim sosedom mnogokrat storimo veliko dobroto, 
ako jim dovolimo kako soporabo svoje lastnine n. pr. vožnjo 
po svoji gozdni poti, gonjo živine po nji, bojo preko svojega 
gozda i. t. d., in nam ti to z drugo uslugo zopet vrnejo, ni prav, 
če bi jih zavrnili. Zahtevati pa moramo izjavo (najbolje pismeno), 
da smo soporabo đovolili prostovoljno, začasno in da imamo 
vedno pravico, jo preklicati. 

Nasprotno pa si moramo z vso odločnostjo varovati z gozdom 
pridobljene in zvezane pravice na tujih zemljiščih, te pravice 
so včasih velike vrednosti, zastari pa, ako se 30 let ne izvršujejo. 
TJmen gospodar bo skušal odpraviti tuđi razne še rabljene ali že 
opuščene in dostikrat prav nepotrebne kolovoze in poti po svojem 
gozdu, da jih. pridobi zopet nazaj za vzgojo drevja. 

Izogihal pa se bo vsakih pravd in se potrudil, da se z 
namišljenimi ali resničnimi opravičenci in soposestniki pogodi. 

Mnogokrat bo mogoce zediniti se za eno pot, ki je za vse 
enako ugodna, in doseći sporazumljenje, da se druge opuste. 


