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Glavne smeri razvoja generirajo

• Turizem

• Gozd, les in voda

• Hrana



Nacionalni  gozdni program je osnovni 
strateški dokument s področja gozdov in 
gozdarstva

• Lastniška struktura slovenskih 
gozdov

• Izjemna pestrost lastnikov gozdov

• Zavedanje potenciala znanja 

• Kaj pomeni imeti gozd

• Tradicionalni odnos  do gozda



NGP mora danes znati odgovoriti tako za 
sedanjost kot prihodnost in biti v svoji 
integralnosti inovativen Ali  pomeni NGP  strateški 

akt:

 za razvoj podeželja v 
nacionalni usmeritvi  
prihodnjega PRP 2014–
2020, 

 strategije razvoja Slovenije 
2014 – 2020,

 za akcijski načrt, Les je lep,
 v opredelitvi podeželskega 

parlamenta za temo 
gozdarstvo

 za integralno zeleno 
gospodarstvo v Evropi



PRP 2014–2020
Ki govori predvsem o:

• prenosu znanja in inovacij,
• prestrukturiranju  v smeri 

povečanja produktivnosti in 
trajnostne rabe naravnih virov 
ter blažitve in prilagoditve na 
podnebne spremembe, 

• spodbujanju razvoja kratkih 
oskrbnih verig in gozdno-lesnih 
verig ter

• dviga kakovosti in razvoju 
endogenih potencialov 
podeželja in delovnih mest. 



Strategija razvoja Slovenije 2014-2020

V dokumentu so opredeljena štiri 
prioritetna področja:

• konkurenčno gospodarstvo, 
• znanje in zaposlovanje, 
• zeleno življenjsko okolje in
• vključujoča družba. 



„Les je lep“

Ključni cilji akcijskega načrta so:

• ustvarjanje trga za lesne proizvode in 
storitve; 

• povečanje poseka in negovanosti 
gozdov, skladno z načrti za 
gospodarjenje z gozdovi; 

• povečanje količine in predelave lesa na 
višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi 
tehnologijami;

• nova delovna mesta in rast dodane 
vrednosti na zaposlenega v 
lesnopredelovalni panogi.



Podeželski parlament je sprejel 
in nakazal politiko gozdarstva

• V Sloveniji imamo gozdove in gozdarstvo, ki so pomemben 
temelj za obstoj in razvoj podeželja, gozdno-lesne verige, 
NATURE 2000, vodnih virov, turizma in drugih funkcij 
gozda.  

• Vloga gozdov in lesa bo s časom še naprej rasla, zahteve 
družbe do njih pa prav tako. 

• Tudi podeželje vidi v gozdovih ne samo pomemben 
krajinski in ekološki element, pač pa tudi sredstvo za 
preživetje.

• Potenciale gozdov je potrebno skladno z veljavno doktrino 
gospodarjenja z gozdovi bolje izkoristiti, z boljšim 
gospodarjenjem z državnimi gozdovi pa mora družba 
bistveno več zaslužiti in dobiček vračati tudi v nakupe 
gozdov. 

• Da bi iz gozdov in lesa kot edinega obnovljivega 
naravnega vira pri nas pridobili to, kar nam narava ponuja, 
in da bi hkrati ohranili/razvijali ugodno stanje gozdov ter 
hkrati pomagali podeželju, je potrebno v POLITIKI 
zagotoviti ustrezna sredstva za niz aktivnosti, brez katerih 
gredo procesi lahko hitro izven želenih smeri.

• Kot nacionalnega koordinatorja aktivnosti v gozdovih v 
povezavi s PRP je potrebno ustrezno ohraniti in dodatno 
usposobiti javno gozdarsko službo .

• Potrebno je začeti s politikami, ki bodo sprožile proces 
združevanja gozdnih posesti in stimulirale aktivno 
gospodarjenje z gozdovi (ustreznejša davčna politika).



NGP je lahko nosilni in strateški element 
pri integralni zeleni ekonomiji

S cilji:

• začeti s procesom preoblikovanje 
Slovenije v nizkoogljično družbo; 

• iskanje vizije za nov strateški 
dokument do l. 2035; in 

• oblikovanje zamisli za sektorske 
politike (strategije) in medsektorske 
ukrepe na nizkoogljčni poti. 



POVEZOVANJE
PRENOS ZNANJA

INOVACIJE
FLEKSIBILNOST



Lastnik gozda

Javna gozdarska služba

• V popolnem krču 

Združevanje lastnikov gozdov

• Prepuščeno samoiniciativi



Nega gozda

ALI SMO DANES PRIČA ROPANJU 
GOZDA

V letu 2012 1.370.000 €

•

V letu 2011 pa 2.083.269



ALI SMO DANES PRIPRAVLJENI KAJ 
VRAČATI V GOZD

BIOLOŠKA 
AMORTIZACIJA



Današnjo krizo lahko rešujemo  z 
bogastvom, ki ga imamo
Temelji na katerih lahko kot skupnost gradimo dostojanstven izhod iz krize so:

• kmetije

• trajnostni razvoj podeželja za samooskrbo

• majhne skupnosti in lokalni razvojni modeli 

• uspešna podjetja

• turizem …

• primeri dobrih praks



Kaj lahko storimo takoj

Uspeh razvoja podeželja je, če je del zgodbe … oz. razvoja širše paradigme trajnostnega 
razvoja (interdisciplinaren pristop, zavedanje identitete). 

Razmišljaj globalno, deluj lokalno.

• Razvoj naj dopolnjuje  tradicionalen način življenja ljudi.

• Lokalno pobudo je potrebno “obogatiti z državo”.

Ključno je delo z ljudmi.

• Pomembno je izobraževanje podeželanov.

Važne različne oblike povezovanja, 

tako formalne kot neformalne.



Scenarij Zelena oaza

• Imamo bogastvo v naravnem kapitalu, kot 
so sonaravni gozdovi z visoko lesno zalogo 

• pozitivna vodna bilanca

• biotska raznovrstnost

• geografska pestrost

• dragoceno kulturno dediščino

• številne lastnike gozdov in kmete ter 
podeželane, s tradicijo

• vključujočo raznovrstnost kulturnih vplivov

• bogastvo mednarodnih povezav

• članstvo v EU



POTREBUJEMO 
NACIONALNI GOZDNI 

PROGRAM
Hvala za pozornost in 

bodimo ponosni, 

da smo gozdni narod, kot je mnogokrat povedal prof. Anko !


