
S povezovanjem gozdne in kmetijske proizvodnje do 
učinkovitega upravljanja naravnih virov v podnebno 

nestabilnem okolju
5. slovenski podeželski parlament

mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije



Shema uvodne predstavitve:

- Zakaj je povezava gozdne in kmetijske proizvodnje nujna?

- Zakaj je gozdarstvo vir načel trajnostnega upravljanja z vsemi 
naravnimi viri?

- Kako udejanjamo načela sonaravnosti v gozdarstvu?

- Katere izzive pred gozdarstvo in upravljanje z naravnimi viri 
nasploh postavljajo podnebne spremembe?



Gozdnatost Slovenije

58 % površine 
Slovenije 

1.185.169 ha



- - Gozd je pomemben vir dohodka
- - Kot najbolj ohranjen naravni ekosistem izrazito ugodno vpliva na 

kmetijske površine v okolici, varuje vodne vire, tla in čisti zrak, je 
rezervoar biotske pestrosti in blaži negativne vplive podnebnih 
ekstremov

- - Gozd opravlja vrsto socialnih funkcij, ki omogočajo diverzifikacijo 
dejavnosti in s tem dohodkov na kmetiji

- - Povezovanje gospodarjenja z gozdom in kmetijske proizvodnje 
mora tako postati osnovna paradigma prihodnjega razvoja 
slovenskega kmetijstva in podeželja. 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta neločljivo povezani dejavnosti v naši 
pretežno gozdnati krajini



- temelji na načelih trajnosti, 
sonaravnosti in večnamenskosti
gozdov ter načrtnosti dela z njimi

- je bogat vir načel sonaravnega, 
ekološkega in učinkovitega 
upravljanja naravnih virov, je lahko 
vir ustreznih rešitev ta prilagajanje 
na podnebne spremembe in vir 
znanja, ki se lahko prenaša v nove 
strateške okvire. 

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji



Ideja trajnosti v 
gozdarstvu
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Hans Carl von Carlowitz 

gozdarsko delo 
Sylviculturaoeconomica

“Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča 
zadovoljitev trenutnih potreb družbe, ne da bi 
bilo pri tem ogroženo zadovoljevanje potreb 
bodočih generacij”



Slovenski gozdovi – osnovni podatki
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Površina gozda 1.177 mio ha

58,1 % Slovenije

76 % zasebni gozd,

21 % državni gozd

3 % občine

Lesna zaloga: 

355 mio m3 (302 m3/ha)

Letni prirastek:

8,8 mio m3 (7,5 m3/ha)

Možen posek: 6,8 mio. m3/leto

Posek (2018): 6,1 mio. m3



Osnovna načela sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki jih 
moramo vgraditi v strateške okvire razvoja podeželja (1): 

1. Spoštovanje ekološkega ravnovesja

2. Upoštevanje večnamenskosti (struktur in učinkov)

3. Celostna obravnava gozdnega ekosistema (živi in neživi svet, 
sloji, strukture)

4. Posnemanje naravnih procesov in struktur (npr. pragozda)

5. Prilagajanje rastiščnim značilnostim (avtohtone drevesne vrste)



Osnovna načela sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki jih 
moramo vgraditi v strateške okvire razvoja podeželja (2): 

6. Kognitivni pristop (gozd kot “črna skrinjica”, monitoring in 
učenje)

7. Spoštovanje individualnosti (vsak del, npr. posamezno drevo 
je poseben)

8. Načelo nege (optimalno in smotrno) – princip minimalne 
ekološke stopinje

9. Načelo adaptivnega načrtovanja (stanje, cilj, ukrep)



1. Povečevanje potreb po lesu in neproizvodnih funkcijah
gozdov

2. Z gozdnimi viri premalo intenzivno gospodarimo – drobna
posest, pomanjkanje znanja in motivacije

3. Podnebne spremembe in njihov pritisk na gozdove, potreba
po prilagajanju gospodarjenja

Glavni izzivi pri gospodarjenju z gozdovi:



Podnebne spremembe so dejstvo…

Povprečna letna temperatura v Sloveniji že 35 let raste: 



Grožnje podnebnih sprememb:

1. Zviševanje povprečne temperature

2. Večja sušnost v vegetacijskem 
obdobju

3. Drugačna razporeditev padavin -
več pozimi, manj poleti

4. Spremembe v distribuciji drevesnih 
vrst

5. Več CO2 v ozračju – hitrejša rast

6. Razmah bolezni in škodljivcev v 
okolju, tujerodne drevesne vrste

7. Bolj pogoste ujme (požari, 
vetrolomi, snegolomi, plazovi)
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Število naravnih ujm se povečuje:

NatCatSERVICE

Globalne naravne katastrofe 1980 – 2018; Število dogodkov



Naravne ujme v gozdovih so 
postale stalnica: 

- Žledolom 2014

- Podlubniki 2015 – 2018

- Vetrolom 2017

- Vetrolom 2018

Poškodbe 60% gozdov ali 
preko 19 mio m3 lesa



Družba ima 3 možne odgovore na podnebne spremembe:

• Blaženje vplivov - ukrepi za zmanjšanje hitrosti in obsega 
antropogeno povzročenih podnebnih sprememb.

• Prilagajanje, ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih 
sprememb, na človekovo blaginjo

• Prenašanje negativnih učinkov

V prihodnje strategije moramo vgraditi predvsem dva odziva: ukrepe za 
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na njih. 

Izzivi zahtevajo čimprejšnjo prilagoditev pri upravljanju. Zamude pri ukrepanju
bodo še povečale stroške in težave pri izvajanju teh prilagoditev. Prilagajanje je 
nujno za ohranjanje blaginje in dosežene stopnje zadovoljevanja potreb
družbe, ne le zaradi ohranjanja gozda oziroma naravnih virov.



Gozd in njegova vloga pri blaženju podnebnih sprememb:

- Uporaba lesa in proizvodnja lesenih izdelkov
deluje kot zbiralnik ogljika

- Z rabo lesa za proizvodnjo energije
nadomeščamo fosilna goriva

- Z rabo lesa kot materiala nadomeščamo
materiale iz neobnovljivih virov



Napovedi distribucije vrst -SMREKA



Načrtovanje prilagoditvenih ukrepov na 
negativne posledice podnebnih sprememb

Ocena jakosti 
vpliva podnebnih 
sprememb

Analiza ogroženosti 
naravnega vira

Nabor možnih 
prilagoditvenih 
ukrepov

Razvoj politik za 
podporo 
prilagajanju 
gospodarjenja z 
naravnim virom

Obveščanje, 
izobraževanje in 
usposabljanje

Prilagoditev 
gospodarjenja z 
naravnim virom

Ocena 
prilagoditvenega 
potenciala



SIMWOOD 
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1. Prilagajanje drevesne sestave v gozdnih sestojih – premene 
zasmrečenih sestojev, minoritetne vrste, uporaba drevesnih 
vrst in provenienc s široko ekološko amplitudo

2. Povečevanje stabilnosti z mozaičnim strukturiranjem gozdnih  
sestojev in povečevanje njihove stabilnosti z redčenji

3. Oblikovanje prebiralnih zgradb v za to primernih sestojih

4. Spremljanje in ohranjanje biotske in genetske pestrosti gozdov

5. Gradnja infrastrukture na področjih s povečanim tveganjem 
ujm

6. Priprava protokolov ukrepanja ob pojavu škodljivcev in bolezni

Glavni ukrepi prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na 
podnebne spremembe: 


