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Slovenija si je na področju obnovljivih virov energij (OVE) zadala 
visoke cilje ter sprejela vrsto dokumentov 
 
•  direktiva 2009/28/ES-  povečati delež OVE v celotni porabi iz 
sedanjih 16% na 25%, 
 

• Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP, 2004),  
• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2012 (OP-TGP, 2006), 
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI 2007),  
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 
2008-2016 (AN-URE, 2008) ter 
•  Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE, 
2010).  
 
 
 
 

   Hitrejši prehod v trajnostno nizkoogljično družbo 

http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/5454/
http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/5454/
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP-TGP_2012.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP-TGP_2012.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP-TGP_2012.pdf
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_okoljske_in_prometne_infrastrukture/
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_okoljske_in_prometne_infrastrukture/
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_okoljske_in_prometne_infrastrukture/
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_okoljske_in_prometne_infrastrukture/
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP_ROPI_2007-2013.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP_ROPI_2007-2013.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP_ROPI_2007-2013.pdf


Vlada RS je spoznala potrebo po boljšem usmerjanju politik  
 
•  Službo Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe 
 

•  aktivnosti učinkovite rabe OVE  pod Ministrstvo za gospodarstvo  
 
 
Ovire: 
 
• deljenje področij gozdno lesnega sektorja na različna ministrstva 
 

• prenizko stopnjo koordiniranja aktivnosti  
 

• pomanjkanju /različnih konkretnih usmeritvah  in ukrepih.  
 
 

   Spremembe za razvoj tega področja 



 
 
 
 
 

   Razvoj gozdno lesnega sektorja in nacionalni programi 

  
 

Gozdarstvo: 
 
•  Kako povečati  dodano vrednost  ? 
 

•  Ali povečati posek? 
 

•  Ali smo ciljno lesno zalogo že dosegli ali pa jo bomo v 10 letih? 
 
 
Lesarstvo: 
 
•  Pridobiva na pomenu 
 

•  Manjka konkretnih rešitev 
 

•  Osnutek trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa  
    je predvideval povprečno LZ 400m3 
 
 



Gozdno lesni sektor in ekonomija obsega 
 
• Načrtovanje malih količin sečnje je v nasprotju z ekonomijo 
obsega  
 
• Nezmožnost predelave lesa v Sloveniji in premajhni dodani 
vrednosti zaradi izvoza okroglega lesa 
 

• Investitorji ne odločajo za vlaganja v lesno predelovalne obrate 
zaradi nezmožnosti odkupa večjih količin lesa.  
 
 
Zmanjšanje  koristi za RS, kot tudi za lastnika.  
 



Gozdno lesni sektor in ekonomija obsega 
 
• Ali se zaradi načrtne akumulacije in dovoljevanja sečnje pod 2/3 
prirastka lesna zaloga trenutno prehitro povečuje in se mora 
dovoliti sečnjo v višini 100% prirastka?   
 
•  Ali bomo v naslednjem desetletju presegli načrtovano  lesno 
zalogo in kakšne so posledice le tega? 
 
•  Kakšen vpliv ima  lahko nadaljnje zmanjšanje intenzivnosti 
gospodarjenja z gozdovi  na gozdarsko stroko? 
 
•  Kdaj bomo pričeli s sistematično promocijo uporabe lesa? 
 
 



 

 

Dolgoročen razvoj človeške družbe lahko vedno sloni le na 
principih trajnosti in sonaravnosti    

 
Prihodnje generacije lahko nemoteno živijo le s smotrno rabo 

surovin in ne z izrabo vseh naravnih virov in uničenjem 
okolja.  

 
 

V kapitalistično potrošniški družbi se tega premalo zavedamo. 
 

Spremeniti družbene vrednote in  ponovno vzpostaviti  
tradicionalne človeške vrednote 

 
in odgovoren odnos do narave. 
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