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8.30 ‐ 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 ‐ 9.15

Uvodni pozdrav
Jože Falkner, predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije

9:15 ‐ 9.30

Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. Stoletja
dr. Jurij Diaci, BF‐Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire;
mag.Aleksander Golob, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prispevek je nastal kot podpora pripravi akcijskega programa za uresničevanje Nacionalnega gozdnega
program (NGP) Slovenije. Namen prispevka je primerjati slovenske gozdove in gozdarstvo s svetovnimi in
evropskimi razvojnimi gibanji in politikami, izpostaviti razvojne priložnosti in probleme gozdarstva v
Sloveniji ter razpravljati o temeljni naravnanosti slovenskega gozdarstva in instrumentih za doseganje
razvojnih ciljev NGP. Najpomembnejša negativna gibanja v svetovnem merilu zajemajo nadaljnje
spreminjanje prvotnih gozdov v druge rabe tal, naraščanje deleža gozdnih nasadov in vse pogostejše
abiotične in biotične motnje. Pozitivna gibanja so naraščanje površin zavarovanih gozdov za ekološke in
socialne vloge, naraščanje količin in vrednosti nelesnih gozdnih proizvodov in krepitev večnamenske
rabe gozda. Slovensko gozdarstvo z razvitimi načini trajnostnega gospodarjenja mora v skladu z
možnostmi prevzemati tudi odgovornost za ohranjanje gozdov v svetovnem merilu. V Evropi narašča
površina gozdov, prevladujejo nasadi iglavcev, ogroženost gozdov zaradi onesnaženja, požarov in
naravnih motenj je vse večja. Ministrske konference o varovanju gozdov pomenijo soglasje o
trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Evropi in podporo podobnim prizadevanjem v svetovnem merilu,
mišljenja o sonaravnem gospodarjenju z gozdovi pa so različna. Zadnja ministrska konferenca o
varovanju gozdov v Evropi poudarja pomen aktivnejše rabe gozdov in gospodarjenja z vodnimi viri v
gozdovih. V Sloveniji so za gozdove in gozdarstvo temeljna razvojna ovira zaostrene razmere v okolju, ki
obsegajo npr. podnebne spremembe, onesnaženje okolja in invazivne vrste. Priložnost in prednost
Slovenije na področju prilagajanja okoljskim spremembam in področju ohranjanja biotske raznovrstnosti
predstavljajo razmeroma ohranjeni gozdovi in sonaravno gospodarjenje. Razvojne usmeritve obsegajo
dejavnejše gospodarjenje z gozdovi in krepitev odpornosti gozda, vključno z varovalnimi gozdovi. Po
drugi strani se bo delež zavarovanih gozdov zaradi mreženja, boljše zastopanosti vseh združb in
ohranjanja biotske pestrosti povečeval. Na gospodarskem področju je razvojna priložnost v aktiviranju
potencialov v zasebnih gozdovih, kjer izkoriščamo manj kot polovico prirastka. Pomembni poudarki so
tudi na profesionalizaciji dela in varstvu pri delu. V vseh sektorjih lastništva so pomembne dobre prakse
pri rabi mehanizacije, predvsem zaradi poškodb tal in prilagajanje na naraščajoči pomen listavcev.
Slovenski gozdovi zaradi združevanja funkcij pomenijo odlično izhodišče za uresničevanje družbenih vlog
gozdov. Razvijati je treba turistične, rekreativne in poučne vloge gozdov, ki so priložnost za širitev in
popestritev gozdarske dejavnosti. Gospodarjenje z gozdovi v prihodnje bodo zaznamovale hitre
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spremembe naravnega in družbenega okolja, glavni izzivi za gozdarstvo, ki jih je mogoče predvideti za
21. stoletje, pa so:
‐ zmanjšanje rabe fosilnih goriv in povečanje rabe lesa kot okolju prijazne surovine in obnovljivega
energenta;
‐ ohranjanje zdravja in stabilnosti gozdov v razmerah podnebnih sprememb;
‐ ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov ob njihovi povečani rabi;
‐ ohranjanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z vidika ekonomičnosti in delovnih razmer;
‐ razvijanje, vrednotenje in trženje nelesnih gozdnih dobrin.
Akcijski program sposoben prilagajanja, vendar temelječ na širšem konsenzu, lahko značilno vpliva na
doseganje ciljev zastavljenih v NGP. Pretekli rezultati kažejo, da je potrebnih več usmerjevalnih
instrumentov s strani države, kajti trg razmer v gozdovih in gozdarstvu v preteklem razdobju ni
zadovoljivo uravnaval. Instrumenti državne gozdarske politike niso nujno dragi, njihova pomembna vloga
je v motiviranju, združevanju pogledov in skupnem nastopu, osveščanju in izobraževanju. Zaradi
omejenih sredstev bo nujno postavljanje prednostnih nalog in sredstva osredotočiti na nekaj
najpomembnejših projektov.

9:30 ‐ 9.45

Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje in raziskovalno delo
dr. Janez Pirnat, dr. Anderj Bončina; BF‐Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Znanje je eno izmed osnovnih orodij človeka, ki se kaže v razvoju družbe in civilizacije pa tudi volje po
novih ali boljših in bolj učinkovitih rešitvah na vseh področjih človekovega delovanja.Uspešnost NGP se
bo pokazala tudi v tem, če se zavedamo pomena znanja za gozdarstvo, zaveda pa se ga le tista družba,
kjer ima človek z znanjem prednost pri poklicni in osebnostni uveljavitvi. Znanje pomeni, da ima
stokovnjak dovolj trdne temelje, da bo na njih lahko samostojno nadgradil obstoječe znanje in dodal še
novo, ki ga bodo od njega zahtevale nove naloge in nova konkurenčna področja, s katerimi se bo vedno
srečevalo tudi gozdarstvo.
Nacionalni gozdni program je lahko slovensko zrcalo evropske skrbi za gozdove, ki se je začela v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja s prvo ministrsko konferenco v Starsbourgu. Ob tem je gozdarstvo
naredilo dolgo pot do pete ministrske konference v Varšavi leta 2007, kjer so kot temeljna izhodišča
postavili vlogo gozdov pri blaženju podnebnih sprememb, ohranjanju kakovostnih vodnih virov, ter
trajnostne rabe lesa kot obnovljivega vira energije. Hkrati pa je po Zakonu o ohranjanju narave gozdarski
stroki (ZGS) zaupan naravovarstveni nadzor nad velikim delom Slovenije, kar vse smo upoštevali pri
oblikovanju študija.
Avtonomnost univerze pomeni, da z odgovorno svobodo oblikujemo študijske programe. Odgovornost
pomeni po eni strani skromnost, da znamo najti v svetu sorodne institucije, ki so določene vsebinske
korake že naredile, svoboda pa pomeni po drugi strani samozavest, da ob samokritičnosti povzamemo
dobre rešitve drugih, ki so orali ledino, hkrati pa znamo prepoznati njihove napake in se jim zmoremo
izogniti. Ob tem je potrebno poznati prostor, kamor določen študijski program uvajamo in tradicijo ter
organiziranost stroke.
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Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo se skrbno lotili prenove študijskih programov
po bolonjskih smernicah (primerjava študija sorodnih evropskih gozdarskih fakultet, anketa med učitelji,
študenti in domačimi stokovnimi institucijami). Osnovna usmeritev je bila, da mora biti dodiplomski
študij širok, s smiselno zaokroženimi naravoslovnimi, tehničnimi in družboslovnimi vsebinami, ki dajejo
diplomantom samozavest in hkrati kritičnost pa tudi sposobnost, da se znajdejo sami in sposobnost, da
se prilagodijo spremembam. Poleg že omenjenih osnovnih znanj smo vključili v prenovo tudi
specializirana znanja, ki jih ponujamo v naboru t.i. izbirnih predmetov znotraj BF, UL ali fakultet iz tujine.
Na našem Oddelku smo začeli v študijskem letu 2007 / 2008 z obema prvima stopnjama, v letu 2009 /
2010 začenjamo z drugo stopnjo študija gozdarstva.
Tretjo stopnjo predstavlja doktorski študij, Biotehniška fakulteta je v sodelovanju z drugimi fakultetami
pripravila doktorski študij »Bioznanosti« znotraj katerega smo uspeli uveljaviti tudi svoje področje z
imenom »Upravljanje gozdnih ekosistemov«.
Ob razmisleku o vlogi univerze za gozdarsko izobraževanje se zavedamo številnih dilem in ugotovitev,
kot so:
‐ Kako ohranjati v študiju potrebno širino za pregled celotnega področja, hkrati s specializiranimi
znanji, s katerimi trenutno »vlečejo« nekatere druge stroke (mikrobiologija, biotehnologija,
genetika, nanotehnologija).
‐ Specializirana znanja so nujna, saj omogočajo potrebno osnovo za konkurenčnost na
raziskovalnem področju in uspešnost v raziskovalnih razpisih.
‐ Ali se bodo strokovnjaki s takšnim znanjem, kot ga ponujajo vse tri stopnje prenovljenega študija
gozdarstva, brez težav uveljavili na vseh strokovnih področjih v Sloveniji?

9.45 ‐ 10.00

Monitoring kot merilo okoljskih vplivov
dr.Primož Simončič, dr. Marko Kovač, dr. Gal Kušar; Gozdarski inštitut Slovenije

10.00 ‐ 10.15

Odmor za kavo
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10.15 ‐ 10.30

Prispevek SGLŠ Postojna k uresničevanju nacionalnega gozdnega
programa
Cvetka Kernel; Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.
Prispevek Cvetke Kernel predstavlja uresničevanje Resolucije o nacionalnem gozdnem programu v
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna.
V prvem delu je predstavljena osnovna dejavnost šole: izobraževanje. V šoli izvajajo izobraževanja za
mladino in za odrasle, izobražujejo za javno veljavne listine in certifikate. Večji del šolskega življenja je
povezan z izobraževanjem lastnikov gozdov, izvajajo pa tudi tečaje in usposabljanja zelo raznolikih ciljnih
skupin, ki pri svojem delu potrebujejo zanje in spretnosti gozdarskih veščin. Prispevek predstavlja nabor
programov izobraževanja, usposabljanja in tečajev s poudarkom na novitetah zadnjih dveh let.
V drugem delu vas prispevek Srednje gozdarske in lesarske šole vodi po nadstandarnih dejavnostih, v
katere se šola vključuje (tekmovanja v gozdarskih veščinah, mednarodna dejavnost šole, vključevanje
šole v evropske projekte) ali pa jih ponuja zainteresitrani javnosti (tehniški in naravoslovni dnevi za
osnovnošolce in otroke v vrtcih, gozdne poti v okviru turistične ponudbe YH Proteusa Postojne).
V zadnjem delu predstavitve sta predstavljena dva primera dobre prakse, ki se udejanjata v šoli:
ogrevanje s fosilnim gorivom so zamenjali z ogrevanjem z obnovljivim virom energije, predstavljen pa bo
tudi načrt nove športne dvorane, ki bo grajena po načelih trajnostnega načina gradnje (z energetsko
pozitivno bilanco) in v kateri bo v lesu skladiščena zaloga CO2.
Povsem na koncu pa še o dveh nujno potrebnih elementih, ki ju šola brez podpore in razumevanja vlade
in gozdarske stroke ne more uresničiti, sta pa v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu zapisani:
površina za izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih in razvojnih nalog (gozdna posest) ter o
medpodjetniškem izobraževalnem centru.

10.30 ‐ 10.45

Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe
Jošt Jakša, mag. Živan Veselič; Zavod za gozdove Slovenije
V maju 2009 je minilo 15 let od začetka delovanja Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki nadaljuje s
strokovnim usmerjanjem gospodarjenja z gozdovi, v Sloveniji sicer zastavljenim že v preteklosti. Včasih,
ko se kritizira kakšno malenkost, pozabljamo na pomen ustanovitve enotne javne gozdarske službe za
gozdarsko stroko pri nas in na prednosti enotnega obravnavanja vseh gozdov. Prehojena pot ZGS ni bila
niti malo lahka. Postavitev ustanove z več kot 800 zaposlenimi je že samo po sebi velik organizacijski in
delovni zalogaj. Z ustanovitvijo ZGS je gozdarstvo prvič dobilo tudi pristojnosti na področju usmerjanja
dela z divjadjo, s čimer je zagotovljeno celovito usmerjanje razvoja gozdnega ekosistema, in večje
pristojnosti na področju urejanja prostora. Na novih pravnih podlagah in prilagojeno novim oblikam
finančnih pomoči s strani države je bilo potrebno oblikovati sodelovanje s številnimi lastniki gozdov. ZGS
je v kratkem času do visoke ravni razvil prostorsko informatiko in izpopolnil gozdarski informacijski
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sistem, ki ni v korist le gozdarjem ampak tudi mnogim institucijam zunaj gozdarstva, ki potrebujejo
zanesljive podatke o gozdu in gozdnem prostoru. Nekatere strokovne naloge, ki jih je ZGS izvedel v
sorazmerno kratkem času, gozdarstvo v preteklosti ni uspelo izvesti v znatno daljšem obdobju. V sestavo
ZGS so bila že ob ustanovitvi vključena štiri gojitvena lovišča, kot so se tedaj imenovala, z Zakonom o
divjadi in lovstvu pa se je po letu 2004 Zavodu priključilo še šest lovišč s posebnim namenom. ZGS se je v
preteklosti že uspešno vključil tudi v gospodarjenje z državnimi gozdovi. Prihodnost bo pokazala, malo
pa kaže še sedanjost, da je sodelovanje ZGS pri izvajanju strokovnih nalog v državnih gozdovih koristno
in racionalno.
Učinkovitost enotne javne gozdarske službe se kaže tudi v tem, da se z novimi predpisi Zavodu zaupajo
vedno nove javne naloge. ZGS je izvedel številne mednarodne projekte in je bil s podatki o gozdovih in
strokovnim znanjem v pomoč državi pri številnih razvojnih projektih.
ZGS je izdal desetine strokovnih knjig in knjižic, več filmov o gozdovih in več kot sto različnih zloženk.
Gradiva so v prvi vrsti namenjena lastnikom gozdov kot strokovna pomoč pri gospodarjenju z gozdovi in
delu v gozdovih ter širši javnosti.
Prizadevno strokovno delo v loviščih s posebnim namenom v sestavi ZGS je dobilo najlepšo potrditev s
prejemom diplome Edmond Blanc, ki jo je Zavodu za leto 2008 podelil Mednarodni svet za lovstvo in
ohranitev divjadi (CIC), prevzeli pa smo jo pred kratkim v Parizu. Priznanje podeljuje omenjena
organizacija najbolj urejenim loviščem oziroma loviščem s posebno odmevnimi projekti na področju
upravljanja z divjadjo in njenim življenjskim okoljem.
Opravljeno delo smo v kratkem opisali v priložnostni knjižici ob 15‐letnici delovanja ZGS. Analiza
preteklega dela je pomembna, saj lahko le na tej podlagi in ob vsestranskem poznavanju trenutnih
okoliščin načrtujemo svoj razvoj in delo v prihodnje.
ZGS je za slovensko gozdarstvo preveč pomemben, da bi njegov nadaljnji razvoj prepustili naključju, zato
smo pred leti izdelali strategijo razvoja, naloge ZGS pa so razen v predpisih določene tudi v Nacionalnem
gozdnem programu.
V osnovi je v prihodnje predvideno izpopolnjevanje delovanja ZGS na vseh področjih, s posebnim
poudarkom na obvladovanju sodobnih tehnologij, še posebej informatike, in uvajanju tehnoloških
novosti pri gospodarjenju z gozdovi. Z analizo delovnih procesov v okviru izpopolnitve organizacije in
sistemizacije ZGS pa bomo zagotovili optimalno izrabo kadrovskih in drugih potencialov.
Želimo, da bi bilo v Sloveniji dovolj razumevanja za nadaljnje trajnostno in sonaravno strokovno delo z
gozdovi in da bodo zagotovljena potrebna finančna sredstva za nemoteno delovanje ZGS tudi v
prihodnje.
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10.45 ‐ 11.00

Gozdarske gospodarske družbe v luči uresničevanja Resolucije o
Nacionalnem gozdnem programu
Jože Sterle; GZS‐Združenje za gozdarstvo.
Gospodarske družbe v sedanji obliki so nastale na osnovi novega Zakona o gozdovih iz leta 1993. Ta je
tedanja gozdna gospodarstva razdelil na gospodarske družbe in na Zavod za gozdove. Podjetja so se
preoblikovala na osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in se privatizirala po shemi, ki je
bila določena v zakonu. Gozdarska podjetja so sprožila ustavni spor na 5.člen omenjenega zakona, ki
pravi, da je potrebno iz procesa lastninjenja izločiti gozdove in kmetijska zemljišča. Ustavno sodišče jim
je pritrdilo, zakonodajalec pa jim je na osnovi te odločbe podelil 20‐letno koncesijo za gospodarjenje v
državnih gozdovih(novela zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS iz leta 1996).
Podelitev koncesije je razburilo in razdelilo tedanjo politiko, razprave o upravičenosti take odločitve se
še niso polegle.
Razvojna pot gozdarskih družb od tedaj naprej je bila različna. Nekatere so obdržale zgolj gozdarsko
dejavnost, druge pa imajo iz ostalih dejavnosti več prihodka . Prišlo je tudi do določene koncentacije
kapitala in prevzemov manjših družb s strani večjih.
Na trgu so se oblikovala tudi manjša gozdarska podjetja, ki pa nimajo pomembnega tržnega deleža in
delajo večinoma storitve tako v zasebnem kot državnem sektorju.
Še v nekdanji Jugoslaviji je gozdno lesni sektor zaposloval preko 40.000 delavcev in imel 25% delež v
izvozu. V tranziciji pa se je delež zaposlenih zmanjšal na polovico in sektor žal še vedno kaže znake
nazadovanja. V zadnjem času je tako že šlo v likvidacijo ali stečaj kar nekaj pomembnih slovenskih
lesarskih podjetij.
Pri GZS, Kmetijsko gozdarski in Obrtni zbornici Slovenije, skupaj z Biotehniško fakulteto in drugimi
panožnimi ustanovami zato ugotavljamo, da je potrebno takoj pristopiti k razvojnemu prestrukturiranju
slovenskega gozdno lesnega sektorja. S tem namenom smo novembra lani vse ključne sektorske
organizacije podpisale dokument »GOZD in LES za trajnostni razvoj Slovenije«. S podpisom smo se
zavezali k sodelovanju pri izvedbi razvojnega prestrukturiranja celotnega sektorja kakor tudi k
sodelovanju z državo pri izpolnjevanju okoljskih zahtev EU.
Za uspešnost izvedbe gornjih ciljev, pa bo potrebno vzpodbuditi tudi večjo porabo lesa na prebivalca v
Sloveniji, ki je sedaj, v primerjavi s primerljivo gozdnatimi deželami EU, razmeroma majhna ‐ do
šestkrat manjša.
Pri samem projektu se sklicujemo na Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št.
111/2007 z dne 05.12.2007) in sicer na poglavje: 6.3.2 Gozdovi in spremembe podnebja; Cilj 2: Nadaljnje
povečanje rabe lesa kot materiala in energenta.
Usmeritev 1: V nadaljnji predelavi promovirati rabo lesa in lesnih izdelkov.
Usmeritev 2: Spodbujati razvoj novih tehnologij za uporabo lesa.
Usmeritev 3: Spodbujati rabo lesa z daljšo življenjsko dobo.
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Usmeritev 4: Spodbujati nadomestitev materialov, katerih proizvodnja povzroča emisije toplogrednih
plinov z lesom.
Usmeritev 5: Promovirati rabo manj kakovostnega lesa, lesnih ostankov, odsluženega lesa ter odsluženih
lesnih izdelkov za pridobivanje energije in biogoriv, vključno z biogorivi druge generacije, v skladu z
okoljskimi standardi.
Usmeritev 6: Spodbujati nakup novih kotlov za zmanjševanje emisij kotlovnic za ogrevanje in malih
kurišč ter promovirati sodobne načine izrabe lesne biomase.
Usmeritev 7: Promovirati pridobivanje, predelavo in rabo lesa na podeželju, še posebej med lastniki
gozdov (pokrivati celotno tehnološko verigo in s tem povečevati dodano vrednost lesu).
Usmeritev 8: Promovirati celostno rabo lesa v javnih zgradbah.
Indikatorji: letna poraba industrijskega lesa na prebivalca; delež energije, pridobljene iz lesa; v skupni
porabi energije; letna poraba okroglega lesa za energetske namene na prebivalca.
Z povečano porabo lesa na prebivalca naj bi dosegli več učinkov:
‐ ‐večji donos za lastnike gozdov, kar naj bi vplivalo na razvoj podeželja,
‐ ‐ponovna oživitev gozdno lesnega sektorja, ki ima edini resnično in obnovljivo surovinsko bazo.

11.00 ‐ 11.15

Uresničevanje ciljev NGP po meri lastnikov gozdov
Andrej Andoljšek; Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Nacionalni gozdni program je kot strateški dokument začrtal politiko gozdarstva na načelu trajnosti,
sonaravnosti in večnamenskosti. Ta tradicija, ki se je v večini pokazala kot dobra, naj bi se ohranila tudi v
bodoče. Tudi zasebni lastniki gozdov so jo večinoma sprejeli za svojo in le malo je teženj za spremembo
koncepta gospodarjenja. Konec koncev je današnje stanje gozdov, ki ga opredeljujemo s pozitivnimi
atributi zasluga tudi skrbnega gospodarjenja lastnikov gozdov. Kljub ugodnim atributom pa je še veliko
stvari, s katerimi ne moremo biti zadovoljni.
Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu obravnava tri vsebinske sklope: okoljski vidik, gospodarski
vidik in družbeni vidik. V prispevku se bomo dotaknili uresničevanja ciljev po teh sklopih z vidika lastnika
gozda. Seveda je dobro leto in pol po sprejetju Resolucije o nacionalnem gozdnem programu prekratko
obdobje, da bi lahko govorili o kakšnih izrazitih trendih.
Okoljski vidik
‐ varovalni gozdovi oz godovi, ki zahtevajo prilagojen način gospodarjenja – ni izdelan ustrezen
sistem nadomestil oz zagotovljenih finančnih sredstev
‐ Natura 2000 in omejitve pri gospodarjenju oz zahtevnejši postopki za pridobivanje
dokumentacije za poseg v prostor !
‐ Prevelike populacije divjadi – škoda ‐ ovrednotenje škod – uveljavljanje odškodnin
‐ ohranitev divjadi v primerni številčnosti in ukrepati tako, da se uravnoteži pritisk na
pomlajevanje ter ohrani biološko pestrost v gozdovih ( ogrožene nekatere drevesne vrste)
‐ skupne površine gozdov ne povečevati, ker je že doseženo oz preseženo optimalno razmerje
med gozdom, kmetijskimi in urbanimi površinami (preprečevati fragmentacijo na eni strani in
zaraščanje na drugi strani)
‐ poenostaviti postopke krčitve gozdov na območjih z veliko gozdnatostjo
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‐
‐
‐
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vključevanje lastnikov pri opredelitvi zaraščajočih površin v gozd
Premajhna vloga lastnikov gozdov pri načrtovanju ukrepov v gozdovih (GGN, LGN)
klimatske spremembe in uporaba lesa (premalo promocije in spodbud)
ali smo dovolj pripravljeni na klimatske spremembe v smislu pojavljanja novih drevesnih
škodljivcev?
dovolj učinkovito vzdrževanje in urejanje hudourniških strug ( pomanjkanje sredstev)?

Gospodarski vidik
‐ nedoseganje etata!
‐ Neugodna struktura sortimentov (nega?)
‐ Gozdovi niso optimalno odprti ( sredstva PRP sicer dajejo možnosti, vendar je postopek
pridobivanja dovoljenj za drobno posest prezahteven, tudi možnost kandidiranja samo preko
združenj je diskriminatorno)
‐ Razdrobljena posest – neučinkovitost pri gospodarjenju
‐ Prepoved delitve parcel manjših od 5 ha sicer obstaja, ni pa prepovedan vpis solastnine na te
parcele, kar bistveno otežuje gospodarjenje – prepoved vpisa solastnine na kmetijskih in gozdnih
zemljiščih
‐ S površinami gozdov v državni lasti se še ne izvaja aktivna politika pomoči perspektivnim
kmetijam s težkimi razmerami v gorskem in hribovskem svetu
‐ Povezovanje lastnikov gozdov – povečevanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
‐ Zelo malo ali skoraj ni skupnega nastopanja lastnikov na trgu ( vzroki?)
‐ Učinek svetovanja o varnem delu – št delovnih nezgod se ne zmanjšuje
‐ Trg z gozdnimi lesnimi sortimenti – plasiranje manj kakovostnega lesa ( propad celulozne
industrije)
‐ Organiziran trg za biomaso – biomasni logistični centri
‐ Promocija lesa in gozdarstva ter podeželja nasploh ! ( premajhna)
‐ Lovstvo: realizirati načrtovani odstrel; zagotoviti izvedbo načrtovanih ukrepov v okolju;
preprečevati škodo od divjadi (nedorečeni odškodninski sistemi)
‐ Lov nima samo ekološke in socialne funkcije , ampak tudi gospodarsko – lastniki v tem pogledu
prezrti
‐ Aktivno varstvo divjadi ( ne pasivno) !
‐ Izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov – nedorečeno, ne dovolj nadzorovano
‐ Čebelarstvo – še vedno ni pašnih redov
‐ Turizem, rekreacija v gozdovih – priložnost za razvoj podeželja, pa tudi povezani z negativnimi
učinki
‐ Dopolnilne dejavnosti na kmetijah (PRP)
‐ Učinkovitost svetovalnih služb (razvojna naravnanost, dvig učinkovitosti gospodarjenja z
gozdovi, celosten pristop do kmetije)
Družbeni vidik
‐ prost dostop v gozdove – za javnost samoumevna vrednota, ki jo ne zna dovolj ceniti – različne
zlorabe tega
‐ odlaganje odpadkov ( 157a čl. Zakona o varstvu okolja v nasprotju z evropskim načelom
odgovornosti povzročitelja)
‐ gozdu neprilagojene turistične in rekreacijske dejavnosti (soglasja lastnikov)
‐ čezmerno nabiranje gozdnih plodov in izvajanje neprimernih dejavnosti v mirnih conah (
nedorečen 25. čl. ZOG)
‐ navezanost kmetov na gozd – skrben odnos do gozda
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‐
‐
‐
‐

preveč delovnih nezgod
socialne funkcije gozda vse pomembnejše – država prilagajati deleže sofinanciranja
omogočiti zaposlitev ljudem na podeželju (delo v gozdu, dopolnilne dejavnosti – spodbude)
osveščanje javnosti o pomenu gozdov
sobivanje z živalsko komponento (zveri) – kje so meje

11.15 ‐ 11.45

Odmor za malico

11.45 ‐ 12.00

Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Nacionalni gozdni program
Jože Mori; Zveza lastnikov gozdov Slovenije.
V letu 2007 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu.
Resolucija predstavlja v naslednjih letih temeljni dokument slovenskega gozdarstva, na osnovi katerega
se bodo sprejemali pomembne odločitve in posledično tudi gozdarska zakonodaja. V času priprave so
bili v javno razpravo vključeni tudi lastniki gozdov, predvsem preko njihovih interesnih združenj. Zaradi
prevladujočega deleža zasebne gozdne posesti je lastnikom gozdov v dokumentu posvečeno precej
prostora. Za lastnike gozdov je še posebej pomemben gospodarski vidik gozdov. Zato smo v prispevku
skušali analizirati doseganje ciljev in izvajanje usmeritev iz resolucije. Posebno pozornost smo posvetili
tudi dejavnostim Zveze lastnikov gozdov Slovenije in njenih članov – lokalnih društev lastnikov gozdov v
zvezi z uresničevanjem Nacionalnega gozdnega programa. Ugotovili smo, da je bilo v zadnjih dveh letih
sicer opravljenih kar nekaj aktivnosti, ki so slovensko gozdarstvo približali ciljem resolucije. Pri tem imajo
svoj delež tudi združenja lastnikov gozdov. Kljub temu ugotavljamo da Nacionalni gozdni program v
praksi še ni zaživel v polni meri. Z vidika lastnikov gozdov je še posebej simptomatično kronično
pomanjkanje finančnih sredstev za uresničevanje programa na vseh področjih gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi.

12.00 ‐ 12.15

Izhodišča za pripravo operativnega programa NGP
mag. Robert Režonja; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nacionalni gozdni program (NGP) je bil sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije 20. novembra
2007.
Z NGP se določijo nacionalna politika trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z
gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko
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rabo. Vključuje tudi usmeritve za trajnostno upravljanje prosto živečih živali ter za ohranitev in
izboljšanje njihovih življenjskih razmer.
Osnovni namen NGP je usklajevanje z drugimi nacionalnimi politikami in mednarodnimi zavezami ter
usklajevanje pričakovanj celotne družbe in lastnikov gozdov.
V skladu z Zakonom o gozdovih za izvedbo NGP pripravi ministrstvo pristojno za gozdarstvo petletni
operativni program, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Operativni program NGP bo opredelil ukrepe in potrebna finančna sredstva na naslednjih področjih:
1. Organizacijski temelji za uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa v Sloveniji ‐
financiranje služb in dejavnosti;
2. Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove;
3. Financiranje in sofinanciranje spremljajočih dejavnosti v gozdarstvu;
4. Usposabljaje lastnikov gozdov.
Operativni program NGP, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije bo osnova za petletno spremljavo
doseganja ciljev Nacionalnega gozdnega programa.
1. Organizacijski temelji za uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa v Sloveniji ‐ financiranje
služb in dejavnosti
Izvajanje Nacionalnega gozdnega programa bo tudi v prihodnje potekalo v sodelovanju Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije,
Biotehniške fakultete ‐ Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
institucij s področja varstva narave in okolja ter prostorskega načrtovanja (Ministrstvo za okolje in
prostor), gozdarskih podjetij in njihovih združenj ter različnih nevladnih organizacij (društva lastnikov
gozdov …).
V skladu z zakonom o gozdovih javno gozdarsko službo opravljata Zavod za gozdove Slovenije,
posamezne naloge pa tudi Gozdarski inštitut Slovenije.
Kljub sistemiziranim 825 delovnim mestom v Zavodu za gozdove Slovenije na področju javne gozdarske
službe, je le‐ta zaradi pomanjkanja finančnih sredstev opravljal vse z Zakonom o gozdovih določene
naloge z manj zaposlenimi. Glede na nekatere nove naloge javne gozdarske službe, ki jih določajo v
zadnjih letih sprejeti predpisi (naravovarstveni nadzor, gozdno nadzorništvo) bo ob navedenem številu
zaposlenih in navedenem obsegu financiranja javne gozdarske službe potrebno poiskati vse možne
organizacijske in druge rezerve, da bi bilo mogoče v zadovoljivi meri zagotoviti izvajanje vseh nalog, ki jih
nalagajo predpisi. Šele podrobnejše analize bodo pokazale, ali bo kljub navedenim ukrepom to sploh
mogoče.
Za opravljanje nekaterih posameznih naloge javne gozdarske službe, ki jih izvaja Gozdarski inštitut
Slovenije je potrebna tudi laboratorijska oprema (npr. spremljanje stanja poškodovanosti gozdov in
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov, kar zahtevajo predpisi EU, naloge prognostično
diagnostične službe na področju varstva gozdnih rastlin, ugotavljanje kakovosti gozdnega semenja ter za
nekatere strokovno‐razvojne naloge javne gozdarske službe.
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2. Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove;
V proračunu Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o gozdovih zagotavljajo sredstva tudi za vlaganja
v gozdove in sicer:
‐ obnova gozdov;
‐ nega gozdov;
‐ varstvo gozdov;
‐ vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih;
Sredstva se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo po programu vlaganj v gozdove, ki ga na
podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
V proračunu Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o gozdovih zagotavljajo tudi sredstva za
‐ vzdrževanje gozdnih cest;
‐ gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest

3. Financiranje in sofinanciranje spremljajočih dejavnosti v gozdarstvu;
‐
‐
‐
‐

financiranje odškodnin zaradi omejevanja lastninske pravice v gozdovih s posebnim namenom v
zasebnem lastništvu;
financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom
podpora združevanju lastnikov gozdov;
znanstveno raziskovalo delo v gozdarstvu;

4. Usposabljanje lastnikov gozdov.
Iz proračuna RS se zagotavljajo sredstva za usposabljanje lastnikov gozdov, ki ga izvajata Gozdarska
srednja in lesarska šola in Zavod za gozdove Slovenije.

12.15 ‐ 12.45

Razprava in zaključki
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
12.45

Zaključek posveta
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