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1. Ali Slovenija ima nacionalni 

gozdni program?



Nacionalni gozdni program je participativni, celovit, 

medsektorski in interaktivni proces javnopolitičnega planiranja, 

izvajanja, monitoringa in evalvacije na nacionalni in 

podnacionalni ravni z namenom izboljšati trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi.

Ali Slovenija ima nacionalni gozdni program?



• Nacionalni gozdni program ali Cesarjeva 

nova oblačila?



Zakaj učinki Resolucije 

o Nacionalnem gozdnem 

programu ne 

izpolnjujejo 

pričakovanj?
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Postparlamentarna vladavina (angl. post-

parliamentary governance):

• v oblikovanju javne (gozdne) politike 

prevladuje vloga interesnih organizacij in 

vladnih teles

• velik vpliv imajo strokovnjaki

• odločanje o javni (gozdni) politiki je 

premeščeno zunaj parlamentarnih teles. 



Gozdna vladavina



Gozdna vladavina

• Pluralnost centrov odločanja

• Meje sektorjev so opredeljene predvsem 
funkcionalno in manj teritorialno

• Igralci so strokovnjaki, javni igralci (vladni 
uradniki in javna uprava) in predstavniki 
zasebnih interesov, izvoljeni politiki so manj 
pomembni



Gozdna vladavina

• Obravnavane tematike in izbire opredelijo 
kolektivni igralci v omrežjih. Pomembno vlogo 
imajo korporativni igralci (kapital)

• Prevladuje medsebojno prilagajanje v procesih 
pogajanj (konsenz)

• Manj formalno odločanje znotraj struktur, ki 
niso del uradnih institucij predstavniške 
demokracije



Minimalni sestavni elementi gozdne vladavine 

(forest governance)

Gozdna
vladavina

Participacija

Večnivojska 
koordinacija

Medsektorska
koordinacija

Ekspertiza 

Adaptivnost
In

iterativnost



Participacija

Nujna za legitimnost

Problematika:

- prezastopanost javnih uradnikov (privilegirani sektorji)

- javnost ima omejen interes za aktivno participacijo

- participacijo je težko upravljati v kompleksnih politikah 

(potrebni so viri: osebje, čas, ekspertiza, finance…)

Zgoraj - dol   :   Spodaj - gor



Večnivojska koordinacija

V Sloveniji manj pomembna



Medsektorska koordinacija

Motivi za medsektorsko koordinacijo:

Konkretni medsektorski problemi, krize

Pravila igre (npr. mednarodna načela)

Ekonomske spodbude (trg, programi

financiranja, pridobivanje dodatnih sredstev  

v primeru povezanosti)



Medsektorska koordinacija

Ovire za medsektorsko koordinacijo:

- Zakoreninjena sektorska organizacija ministrstev

in vpliv z njimi povezanih interesnih skupin

- Močni sektorji lahko blokirajo MSK, dokler ni

zadostnega pritiska, ki ga povzročijo problemi

- Ni medsektorske soodvisnosti ali spodbud

za koordinacijo

Zagotavljanje MSK:      Pritiski + nagrade 



Ekspertiza

Funkcije ekspertize: 

- Spoznavna

- Strateška

- Simbolična



Ekspertiza

Znanost (stroka):

- apolitičnost (povedati oblasti resnico); 

- poganjajo jo interesi

- širjenje znanja.



Adaptivnost in iterativnost

Monitoring, evalvacija, predpisane ponovitve

Vloga A&I je v resničnem svetu majhna (pro-forma feed back)

Monitoring in evalvacija nista pomembna vzroka sprememb

Za adaptacijo (učenje) je pomembna stabilnost igralcev v procesu

Top-down procesi imajo majhen vpliv na učenje /predvsem institucij.



• Nacionalni gozdni program ali Cesarjeva 
nova oblačila??

• Koncept gozdna vladavina je lahko okvir 
za razumevanje gozdne politike tudi v 
Sloveniji.

• V procesu nacionalnega gozdnega 
programa je treba načrtno upravljati z 
elementi vladavine.





• Nacionalni gozdni program ali Cesarjeva 

nova oblačila?



http://www.lebensministerium.at/forst/walddialog.html
http://www.lebensministerium.at/forst/walddialog.html


Nacionalni gozdni program

Načela:

1. Participacija

2. Celosten in medsektorski pristop

3. Interaktiven proces z dolgoročno zavezanostjo

4. Izgradnja zmogljivosti

5. Usklajenost z nacionalno zakonodajo in politikami

6. Integracija z nacionalno strategijo trajnostnega razvoja

7. Usklajenost z mednarodnimi pobudami

8. Reforma institucij in politik

9. Ekosistemski pristop

10.Partnerstvo pri izvajanju

11.Povečevanje ozaveščenosti.

Konferenca

Vrh za polnožive

gozdove

Dunaj 2003

Resolucija št. 1



Kaj NI nacionalni gozdni program?

• Ni nacionalni (državni) program v smislu centralne-osrednje javne 

uprave. 

• Ni gozdarski (ampak gozdni) program, ker je usmerjen v vse z 

gozdom povezane problematike iz širše perspektive. Ukvarja se z 

vsemi za gozd pomembnimi sektorji in njihovimi vplivi na gozdove. 

• Ni program - načrt v tradicionalnem pomenu državnega 

načrtovanja in izvajanja, ampak proces dialoga z udeležbo z 

opredeljenimi cilji in outputi, ki jih podpirajo vsi prizadeti akterji.

• Ni že izdelan načrt, ki ga pripravijo strokovnjaki - zunanji izvajalci 

in se ga potem v procesu potrdi.


