
Z gospodarjenjem uresničujemo 
vse vloge gozdov.
Usmerjanje razvoja gozdov v Sloveniji je poudarjeno 
večnamensko, saj poleg proizvodnih funkcij gozdovi opravljajo 
še ekološke in socialne funkcije. Gozdovi vplivajo na življenje 
vsakega od nas, zato se v njih srečujejo interesi lastnikov 
gozdov in javnosti. Usklajevanje zasebnih in javnih interesov je 
zahtevna naloga javne gozdarske službe, ki jo uresničujemo s 
sodelovanjem z lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega 
prostora.

Razvoj gozdov usmerjamo po 
zgledu narave.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki ga v Sloveniji 
udejanjamo že več kot 50 let, temelji na načrtnem 
gospodarjenju z gozdom, ki je prilagojeno individualnim 
rastiščnim in sestojnim razmeram ter vlogam gozda in 
upošteva naravne procese ter strukture, značilne za naravne 
gozdne ekosisteme. Sonaravno gozdarstvo v kar najmanjši 
meri posega v odnose med njimi in s tem ohranja krhko 
dinamično ravnovesje gozdnega ekosistema. 

ZaveZani smo 

k sonaravnemu, 

trajnostnemu 

in večnamenskemu 

gospodarjenju 

Z goZdovi v sloveniji.     

Slovenska gozdarska šola
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, 
sonaravnosti in večnamenskosti gozdov ter načrtovanju dela 
z njimi. V ospredje postavljamo gozd kot celosten ekosistem z 
vsemi njegovimi živimi in neživimi deli. Takšnemu načinu dela 
z gozdom, ki ga uresničuje enotna javna gozdarska služba 
v vseh gozdovih Slovenije, lahko rečemo tudi slovenska 
gozdarska šola.



Gozdovi so bogat vir surovine za 
gozdno-lesno verigo.

Številni 

kaZalniki 

potrjujejo 

iZboljŠanje stanja 

goZdov.

Povečujeta se lesna zaloga in 
prirastek v gozdovih.

Možni posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z 
gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več 
kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 6,8 milijona 
m3 (2018). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od 
načrtovanega, se je pa realiziran letni posek lesa v zadnjih 
petih letih (predvsem zaradi posledic naravnih ujm v gozdovih) 
približal načrtovani količini možnega poseka in znaša med 5 in 
6 milijoni m3 lesa.

Ohranjena je sposobnost 
samodejne, naravne obnove 
gozdov. 
Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski 
gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po 
naravni poti. Le 5 % površin je potrebno obnoviti s sadnjo sadik 
gozdnega drevja. Naravne ujme povečujejo potrebe po obnovi 
gozdov, gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih. 

V slovenskih gozdovih se je povprečna lesna zaloga v obdobju 
od 1947 do 2018 povečala s 137 m3/ha na 302 m3/ha, letni 
prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,47 m3/
ha (2018). V Sloveniji je 1.177.244 ha gozda, njegov delež pa 
znaša 58,1 %. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 % 
slovenskega ozemlja.



enotna 

javna goZdarska 

služba Za vse 

goZdove Zagotavlja 

strokovnost 

dela Z goZdom. 

Strokovno usmerjamo 
gospodarjenje v vseh slovenskih 
gozdovih.

Slovenija z javnimi sredstvi podpira 
lastnike gozdov pri gospodarjenju 
z gozdovi.
Lastninska pravica do gozdov je (podobno kot pri drugih 
naravnih virih) za lastnike deloma omejena, hkrati pa sta 
dovoljena prost dostop in rekreativna raba vsem obiskovalcem 
gozdov. Storitve javne gozdarske službe so tudi iz teh razlogov 
za lastnike brezplačne, iz javnih sredstev pa so financirani 
ali sofinancirani tudi ukrepi nege, varstva in obnove gozdov, 
vzdrževanje gozdnih cest in gradnja gozdne infrastrukture.

Ob razdrobljeni zasebni gozdni posesti in državnih gozdovih, 
ki večinoma niso v samostojnih kompleksih, je enotna 
javna gozdarska služba najbolj smotrn pristop k usmerjanju 
gospodarjenja s tem naravnim virom, h gradnji in vzdrževanju 
gozdnih prometnic, k ukrepom za krepitev splošno koristnih 
funkcij gozdov, lovskemu načrtovanju in ostalim ukrepom. 
Stroka je prisotna v vsakem delu slovenskega gozda.

Z izbiro drevja za posek in 
usmeritvami za izvedbo ukrepov 
se uresničujejo gozdarski načrti v 
gozdu. 
Strokovna načela slovenske gozdarske stroke se udejanjajo 
v pestrih razmerah v gozdovih, v zelo kompleksni lastniški 
strukturi gozdov, ob zelo različnih interesih lastnikov gozdov 
in ob visokih pričakovanjih družbe do splošno koristnih vlog 
gozdov. Gozdarski strokovnjaki so prisotni pri vseh odločitvah 
v gozdovih in na ta način uresničujejo 
usmeritve gozdarskih načrtov 
v praksi.  



Lastnikom gozdov in drugim 
uporabnikom zagotavljamo 
dostop do vseh podatkov o 
gozdovih.

Strokovno usmerjanje ravnanja 
z gozdovi temelji na kakovostnih 
podatkih o gozdovih. 
Zbiranje informacij o stanju gozdov izvajamo na dveh 
prostorskih ravneh – na regionalni v procesu priprave 
gozdnogospodarskih načrtov in na državni z gozdno inventuro. 
Glavni vir podatkov so mreža 102.000 stalnih vzorčnih ploskev 
in podrobni opisi gozdnih sestojev. Vsi zbrani podatki so 
osnova kontrolne metode, ki je temelj gospodarjenja z gozdovi. 

Gozdna inventura in sistematični 
monitoring gozdov

natančno 

spremljanje 

stanja in raZvoja 

goZdov je osnova 

kontrolne metode pri 

gospodarjenju 

Z goZdovi.

Gozdna inventura na državni ravni dopolnjuje podatke 
gozdnogospodarskega načrtovanja. Izvaja se na sistematični 
mreži vzorčnih ploskev 4 x 4 km na območju celotne Slovenije. 
Že več kot 30 let izvajamo tudi intenzivni monitoring gozdnih 
ekosistemov, ki nam nudi podatke o zdravstvenem stanju 
gozdov in drugih dejavnikih, ki vplivajo na gozd.

Osrednji podatkovni sloj predstavlja sestojna karta gozdov z 
več kot 320.000 sestoji, ki jo nenehno dopolnjujemo v vseh 
gozdovih. Sestojna karta vsebuje analizo stanja gozda, določa 
cilje in ukrepe v gozdnih sestojih in služi kontroli gospodarjenja. 
Podatki obširnega gozdarskega informacijskega sistema 
so dostopni vsem lastnikom gozdov in drugim uporabnikom v 
pregledovalniku podatkov o gozdovih na spletni strani ZGS.



Stopnja ohranjenosti biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji je 
visoka.
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji povezuje gospodarsko 
dejavnost in ohranjanje narave. Ohranjenost in pestrost 
slovenskih gozdov sta zelo veliki, na kar med drugim kažejo 
tudi močne populacije sicer v Evropi ogroženih vrst in velik 
delež območij Natura 2000. 

Naravovarstvene vsebine 
predstavljajo pomemben del 
gozdnogospodarskih načrtov.
Slovenija je pri upravljanju območij Natura 2000 razvila 
specifičen sistem, ki temelji na vključevanju naravovarstvenih 
smernic v vse sektorske načrte. Metodologija za upravljanje 
območij Natura 2000 z gozdnogospodarskimi načrti je 
bila razvita leta 2008. Gozdnogospodarski načrti so danes 
pomembno orodje za zagotavljanje varstva narave nasploh in 
še posebej na območjih Natura 2000.  

ohranjanje 

naravne biotske 

raZnovrstnosti

in varstvo narave 

sta integralni del 

gospodarjenja Z 

goZdovi.

Gozdni rezervati so rezervoar 
biotske pestrosti in učilnica 
za sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi.
V Republiki Sloveniji je 9.508 ha gozdov razglašenih za gozdne 
rezervate, kjer so gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju. 
Gozdni rezervati prispevajo k povečanju biotske raznovrstnosti 
v gozdovih ter omogočajo študij naravnega razvoja gozdov. 
Spoznanja o zakonitostih razvoja gozdov brez vpliva človeka 
prenašamo v gospodarski gozd.



Z načrtnim 

gospodarjenjem 

ohranjamo naravno 

in kulturno dediŠčino 

v goZdovih

Oglarstvo je pomemben element 
slovenske kulturne dediščine.
Dediščina gospodarjenja z gozdom in predelave lesa je tudi 
kulturna vrednota, ki se je gradila in prenašala skozi zgodovino. 
Pomemben element slovenske kulturne dediščine je tudi 
oglarstvo, ki obsega pridobivanje lesnega oglja in z njim 
povezane posebne veščine in znanja. Danes se oglarstvo 
ohranja in ponovno oživlja zaradi zavestne skrbi gozdarskih 
institucij, turističnih društev ter posameznikov. 

Gozdna rezervata Snežnik-
Ždrocle in Pragozd Krokar sta 
bila vpisana na seznam svetovne 
naravne dediščine pri Unescu.

Naravno in kulturno dediščino v 
gozdovih varujemo ob rednem 
gospodarjenju.
Varovanje naravne in kulturne dediščine v gozdovih je vključeno 
v redno gospodarjenje z gozdom. Kar 47 % naravnih vrednot in 
več kot 21 % objektov kulturne dediščine leži v gozdu. Vsebine 
varovanja naravne in kulturne dediščine so tako vključene v 
gozdnogospodarske načrte. S takšnim pristopom bistveno 
prispevamo k ohranitvi teh pomembnih naravnih in kulturnih 
zakladov Slovenije.

Leta 2017 je bil uspešno zaključen vpis gozdnih rezervatov 
Snežnik-Ždrocle in Pragozd Krokar, ki sta del skupinske 
svetovne dediščine »starodavni in prvinski bukovi gozdovi 
Karpatov in drugih delov Evrope«, na seznam svetovne 
naravne dediščine pri Unescu. Vpis na ta seznam je 
veliko priznanje slovenskim gozdarjem, ki so iz 
generacije v generacijo uspeli ohranjati te predele 
gozdov nedotaknjene. 



Podlubniki zaradi podnebnih 
sprememb predstavljajo največjo 
grožnjo slovenskemu gozdu.

varstvo 

goZdov je 

vključeno 

v vse ukrepe 

gospodarjenja 

Z goZdovi.

Pri zdravstvenem varstvu gozdov 
sodeluje več institucij.

Obvladovanje podlubnikov, ki postaja zaradi podnebnih 
sprememb in naravnih ujm vse bolj obsežno, je pomembna 
naloga javne gozdarske službe in lastnikov gozdov. Varstvo 
gozdov pred podlubniki in drugimi škodljivimi dejavniki je 
vključeno v redno gospodarjenje z gozdovi s poudarkom 
na preventivnih ukrepih in večinoma brez uporabe kemičnih 
sredstev.

Informacijsko in diagnostično 
središče za varstvo gozdov je 
servis varstva gozdov.
Zakaj se sušijo drevesa v vašem gozdu? Vaš gozd ogrožajo 
podlubniki? Obstaja nevarnost gozdnega požara ali žledoloma? 
Odgovore in dodatne informacije o zdravju gozda najdete na 
spletnem portalu www.zdravgozd.si in v Laboratoriju za varstvo 
gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ki se ukvarja z 
raziskavami, diagnostiko in napovedmi škodljivih dejavnikov za 
gozdove.

Poročevalska, prognostična in diagnostična služba za 
gozdove združuje raziskovalno delo Gozdarskega inštituta 
Slovenije in operativno delo Zavoda za gozdove Slovenije. 
Služba zagotavlja stalen nadzor nad zdravstvenim stanjem 
gozdov, diagnosticiranje vzrokov poškodb ter določanje 
potrebnih ukrepov za varstvo gozdov. Sodelujemo tudi z 
osrednjim slovenskim organom za zdravstveno varstvo rastlin.



Večja raba lesne biomase 
prispeva k blaženju podnebnih 
sprememb.
Promocija pridobivanja, predelave in rabe lesa prispeva k 
blaženju podnebnih sprememb in učinkovitosti gozdno-lesne 
verige. Pripravili smo obsežno knjižnico uporabne literature 
in nasvetov ter podatkov o proizvajalcih ter porabnikih, 
sistematično tudi zbiramo cene lesnih goriv (www.s4q.si). Vas 
zanima, koliko energije je v prostornem metru drv? Izračunajte 
s kalkulatorjem na wcm.gozdis.si/kalkulator-enot!

Pravočasno prilagajanje 
gospodarjenja z gozdovi na 
podnebne spremembe zmanjšuje 
tveganja.
Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje 
z gozdovi v Sloveniji je učinkovit okvir za prilagajanje na 
podnebne spremembe. Glavnih izzivov prihodnosti smo se 
že lotili: prilagajamo drevesno sestavo gozda in zmanjšujemo 
delež smreke, zagotavljamo čim večjo pestrost in mozaičnost 
gozdov, povečujemo stabilnost gozdnih sestojev z 
redčenji in razvijamo protokole za nadzor škodljivcev 
ter bolezni.

podnebne 

spremembe 

Zahtevajo hiter 

in odločen odZiv 

goZdarstva.

Domače znanje o podnebnih 
spremembah je ključno.
Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme so 
dejstvo, ki ga občutimo tudi v Sloveniji. Z raziskavami smo 
prišli do dokaj zanesljivih napovedi sprememb v okolju, ki so v 
glavnem negativne za gozd: višje povprečne letne temperature, 
večja sušnost v vegetacijskem obdobju, drugačna razporeditev 
padavin, spremembe drevesnih vrst v gozdovih, pogostejše 
naravne ujme, širjenje tujerodnih vrst in razmah bolezni ter 
škodljivcev.



Gozdarsko svetovanje je 
pomemben vir znanja in 
informacij za lastnike gozdov.
Gozdarsko svetovanje je namenjeno izobraževanju, 
ozaveščanju in motiviranju lastnikov gozdov. Z vsebino 
gozdarskega svetovanja pokrivamo vsa področja gozdarstva. 
Najpogostejša oblika svetovanja je individualno svetovanje 
lastnikom gozdov, ki poteka neposredno ob skupni izbiri drevja 
za posek, pri katerem sodelujeta gozdar in lastnik gozda. Takih 
stikov je letno okoli 80.000.

Tečaji za varno delo v gozdu 
prispevajo k zmanjševanju števila 
nesreč v gozdu. 
Zaradi neznanja, neizkušenosti in neustrezne delovne ter 
varovalne opreme je v Sloveniji veliko nezgod pri delu v gozdu. 
S tečaji varnega in učinkovitega dela v gozdu z motorno žago 
in traktorjem, ki se jih je v 25 letih udeležilo več kot 50.000 
udeležencev, se izboljšuje stopnja varnosti pri delu v gozdu. 
Število smrtnih nezgod pri delu v gozdu se je v zadnjih letih 
zmanjšalo. 

Povezovanje lastnikov gozdov 
je temelj močnih gozdno-lesnih 
verig.
Javna gozdarska služba spodbuja lastnike gozdov k 
povezovanju in skupnemu nastopu. Leta 2006 je bila 
ustanovljena Zveza lastnikov gozdov Slovenije, ki povezuje 
zasebne lastnike gozdov, združene v 29 društev z več kot 
4.000 člani. Zveza in društva lastnikov gozdov zastopajo 
interese svojih članov ob tesnem sodelovanju javne gozdarske 
službe, ki jim nudi strokovno pomoč. 

iZobražujemo 

in poveZujemo 

lastnike goZdov.



Mreža gozdnih prometnic ima svoj 
informacijski sistem.

Uvajanje novih tehnologij v 
slovenski gozdni prostor
Novosti pri rabi gozdarskih tehnologij v Sloveniji je treba 
vpeljati čim manj obremenjujoče za gozd in naravno okolje. 
Aktivnosti na področju uvajanja strojne sečnje kot ene 
pomembnejših sprememb v gozdni proizvodnji v zadnjih 
dvajsetih letih predstavljajo primer dobre prakse. Odločanje 
o izbiri tehnologije sečnje in spravila lesa v določenem gozdu 
temelji na strokovni presoji javne gozdarske službe. 

Modernizacija 

gozdne 

proizvodnje

Za enostavnejše upravljanje gozdnih prometnic smo razvili 
poseben informacijski sistem, ki je sestavljen iz evidence 
gozdih cest, gozdnih vlak in protipožarnih presek ter iz 
modula za vzdrževanje gozdnih cest. Omogočeni so natančno 
prostorsko lociranje gozdnih prometnic na podlagi snemanja 
LIDAR, ažurna evidenca obstoječe gozdne infrastrukture in 
optimizacija izvajanja vzdrževanja gozdnih cest.

Informacije o izvedbi del v 
gozdovih so dostopne lastnikom 
gozdov.
Za učinkovito izvedbo gozdarskih del smo na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije razvili spletni informacijski portal wcm.gozdis.
si, ki ponuja izračun stroškov v proizvodnih verigah, oblikovanje 
lastnih proizvodnih verig in širok nabor podatkov s področja 
gozdne tehnike. Za enostavnejši dostop do ponudnikov storitev 
za dela v gozdovih pa je bil razvit portal www.mojgozdar.si s 
podatki o več kot 1.400 izvajalcih del v gozdovih.



Učinkovita 

sanacija 

naravnih UjM 

v gozdovih

Naravne ujme so v gozdovih 
vse obsežnejše in pogostejše.
Obseg poškodb v slovenskih gozdovih v zadnjih petih 
letih presega vse do sedaj znane posledice naravnih ujm v 
gozdovih. Zaradi žledoloma februarja 2014, podlubnikov v 
letih od 2015 do 2018 in vetrolomov v letih 2017 in 2018 je 
bilo skupaj poškodovanih za 19 milijonov m3 dreves. Posek in 
spravilo poškodovanega drevja sta bila zaključena v časovnih 
rokih, predvidenih v načrtih sanacije, izvaja pa se potrebna 
obnova in nega poškodovanih gozdov. 

Uspešno premagujemo izzive 
sanacije posledic naravnih ujm 
v gozdovih.
Slovensko gozdarstvo je bilo v preteklih letih zelo uspešno 
pri sanaciji posledic naravnih ujm v gozdovih, in to predvsem 
zaradi hitrega odziva, dovolj natančnih ocen stanja gozdov, 
ustrezno določenih prioritet pri sanacijskih delih, ustrezno 
pripravljenih načrtov sanacije, vlaganj v zagotavljanje varnosti 
pri delu v gozdu in učinkovitega usmerjanja del na terenu s 
terenskim kadrom javne gozdarske službe. 

Zagotovljena so potrebna finančna 
sredstva za sanacijo posledic 
naravnih ujm v gozdovih.
Potrebe po sanacijski obnovi in negi poškodovanih gozdov 
močno narastejo po naravnih ujmah. Slovenija je zagotovila 
ustrezna finančna sredstva za pomoč lastnikom gozdov 
pri izvedbi teh ukrepov v gozdovih, in sicer iz proračuna 
Republike Slovenije in iz sredstev Programa razvoja podeželja 
2014–2020. Predvidena sredstva zadoščajo za izvedbo vseh 
predvidenih ukrepov obnove, nege in varstva 
poškodovanih gozdov.



Načrtovanje upravljanja gozda 
in divjadi vključuje tudi ostale 
deležnike.
Gozdnogospodarske in lovskoupravljavske načrte pripravlja 
Zavod za gozdove Slovenije. Pri tem je potrebno upoštevati 
tudi znanja ostalih strokovnjakov in potrebe ostalih 
uporabnikov prostora, zato pri načrtovanju sodelujejo tudi 
drugi deležniki, npr. predstavniki naravovarstva, kmetijstva 
in lovstva. Na ta način je poleg strokovnosti zagotovljena 
tudi usklajenost različnih interesov. 

gospodarjenje 

z gozdovi 

vkljUčUje tUdi 

Upravljanje 

prostoživečih živali.

Neusklajeno razmerje med divjadjo in gozdom pomeni 
težave pri obnovi gozda in proži konflikte med gozdarji in 
lovci. Vzrok sta pogosto neusklajena gozdarsko in lovsko 
načrtovanje. V Sloveniji smo zato v veliki meri uskladili obe 
področji načrtovanja. Dolgoročni gozdnogospodarski in 
lovskoupravljavski načrti so časovno usklajeni, prepletajo 
pa se tudi njihove vsebine.

Gozdarsko in lovsko načrtovanje 
v Sloveniji potekata usklajeno.

Spremljanje vpliva divjadi v gozdu 
pripomore k boljšemu upravljanju 
divjadi in gozda.
Upravljanje divjadi pri nas temelji na spremljanju kazalnikov, ki 
nam kažejo trende v populacijah divjadi. Pri tem spremljamo 
tudi vpliv divjadi na gozd. Med temi kazalniki je še posebej 
pomembna poškodovanost gozdnega mladja zaradi objedanja, 
ki jo gozdarji na več kot 1.200 vzorčnih ploskvah sistematično 
ocenjujejo vsaka tri leta in s katero zaznavamo morebitno 
neusklajenost divjadi in rastlinske 
komponente gozda.



Projekti imajo pomembno vlogo 
pri izboljševanju upravljanja 
velikih zveri.

Strokovno načrtovanje odvzema 
velikih zveri je odgovorna naloga.
S pomočjo odvzema uravnavamo številčnost in prostorsko 
razširjenost velikih zveri, s čimer pomembno vplivamo na 
strpnost ljudi do teh konfliktnih vrst. Zavod za gozdove 
Slovenije vsako leto na osnovi podatkov različnih oblik 
monitoringa, podatkov o intervencijah zaradi težav z velikimi 
zvermi, cenitvah škod zaradi velikih zveri ipd. pripravi izhodišča 
za načrtovanje odvzema velikih zveri. 

Intervencijska skupina pomaga 
zagotavljati občutek varnosti ljudi 
glede velikih zveri.

Upravljanje 

popUlacij velikih 

zveri je pogoj za 

njihovo ohranjanje 

in lažje sobivanje 

z njiMi.

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi na območju velikih zveri je 
država ustanovila intervencijsko skupino za primere težav z 
velikimi zvermi v poseljenih okoljih, ki deluje v okviru Zavoda 
za gozdove Slovenije. Združuje 17 članov, ki so razdeljeni v tri 
področne skupine. Člani stiske ljudi najpogosteje rešujejo preko 
telefonskih pogovorov, za zahtevnejše primere pa je potrebno 
tudi ukrepanje na terenu.

Medved, volk in ris so v evropskem merilu ogrožene vrste, 
obenem pa so za ljudi, ki z njimi sobivajo, lahko konfliktne. V 
Sloveniji smo v zadnjih letih številne izkušnje in znanja za boljše 
upravljanje velikih zveri pridobili z vodenjem različnih projektov, 
med katerimi še posebej velja izpostaviti velike projekte 
evropskega mehanizma LIFE: Slowolf, 
LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx.



Učenje mladih o gozdovih je 
ključnega pomena za prihodnost.

z ozaveščanjeM 

in popUlarizacijo 

gozdov gradiMo 
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do gozda.

Ozaveščenost raste skupaj 
z gozdom.

Ozaveščanje ter izobraževanje otrok in mladine je ključnega 
pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje 
generacije. Posebej pomembne za prihodnost gozdov in 
družbe so aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino, bolj 
znane pod imenom gozdna pedagogika, ki se jih vsako 
leto udeleži več kot 15.000 otrok. Pri aktivnostih gozdne 
pedagogike uporabljamo metode izkustvenega učenja.

Teden gozdov je osrednja 
prireditev za promocijo slovenskih  
gozdov in njihovega varstva.

Ozaveščanje o pomenu gozdov prispeva k uresničevanju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. V ta namen 
organiziramo popularizacijske aktivnosti za vse družbene 
skupine po celi Sloveniji. Količina izvedenih aktivnosti in 
pozornost javnosti v zadnjih 25 letih vztrajno rasteta – v letu 
2018 smo za različne ciljne skupine izvedli več kot 725 
različnih dejavnosti za popularizacijo gozdov, ki se jih je 
udeležilo več kot 300.000 udeležencev.

Teden gozdov v Sloveniji obeležujemo že več kot 40 let. 
Ob tednu gozdov, ki je vsako leto zadnji teden v maju, 
z vrsto prireditev in dogodkov institucije ter 
organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski 
gozd, opozorijo na pomen gozda za blaginjo 
ljudi in celotne družbe ter na nujnost 
skrbnega ravnanja s to dediščino 
prejšnjih generacij. 



Mednarodno sodelovanje 
in izmenjava izkušenj.
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Z raziskavami odkrivamo in 
pojasnjujemo čarobnost gozda.
Raziskave na področju gozdov in gozdarstva potekajo 
predvsem na Gozdarskem inštitutu Slovenije in na gozdarskem 
oddelku biotehnične fakultete. Raziskave potekajo v okviru 
nacionalnih ter mednarodnih projektov. V raziskave se aktivno 
vključuje tudi Zavod za gozdove Slovenije. Bogastvo znanja, 
pridobljenega s projekti v zadnjih 25 letih, se izraža tudi v 
bogati bibliografiji raziskovalcev in sodelavcev v projektih, ki je v 
veliki meri dostopna v sodobno opremljeni gozdarski knjižnici.

Strokovnjaki javne gozdarske službe so močno vpeti tudi 
v mednarodno sodelovanje, ki zagotavlja izmenjavo izkušenj 
in prenos dobrih praks. Najpogostejša oblika sodelovanja 
so mednarodni razvojni projekti, strokovne ekskurzije in 
mednarodni sporazumi (16+1: Kitajska, Rusija, Ukrajina, 
Švedska). Vključeni smo tudi v številna združenja in povezave 
(npr. ProSilva), sodelujemo pa tudi z gozdarskim sektorjem 
drugih držav in mednarodnih organizacij, kot so FAO, 
Evropski gozdarski inštitut (EFI) in IUFRO.

Razvoj kadrov je ključen za 
uspešno in razvojno naravnano 
javno gozdarsko službo. 
V Sloveniji gozdarsko izobraževanje poteka na vseh 
ravneh. Oddelek za gozdarstvo na biotehnični fakulteti je 
edina institucija, ki v Sloveniji izvaja študijske programe za 
izobraževanje gozdarskih kadrov na visokošolski strokovni, 
univerzitetni in podiplomski ravni. Gozdarsko srednješolsko 
izobraževanje v Sloveniji izvajata Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna ter Srednja lesarska šola Maribor, višješolsko 
strokovno izobraževanje na področju gozdarstva in lovstva pa 
izvaja Višja strokovna šola Postojna.


