Gozdarstvo v času in prostoru
Združenje Pro Silva Slovenija ubralo samostojno pot

USTANOVITEV IN POSLANSTVO

uporabnikov gozdov k aktivnemu udejstvovanju,
izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks ter
podpora zakonodaji, ki je namenjena gozdnim
ekosistemom.
Pro Silva spodbuja strategije gospodarjenja z
gozdovi, ki optimizirajo vzdrževanje, ohranjanje in
uporabo gozdnih ekosistemov tako, da so ekološke,
socialne in proizvodne funkcije gozdov trajnostne
in donosne. Pro Silva zagovarja tržne in netržne
cilje ter upošteva celoten gozdni ekosistem. Člani
Pro Silve verjamemo, da gozdovi družbi prinašajo
štiri kategorije koristi:
• proizvodnja lesa in drugih ne lesnih proizvodov,
• zaščita tal in podnebja,
• vzdrževanje ekosistemov,
• rekreacija, dobro počutje in kulturni doprinos.

22. septembra 1989 so na pobudo profesorja
Dušana Mlinška v Robanovem kotu v Savinjski
dolini ustanovili združenje Pro Silva. Pred ustanovitvijo so se od šestdesetih do osemdesetih let
prejšnjega stoletja strokovnjaki in profesorji za
gojenje gozdov redno srečevali na neformalnih
srečanjih, kjer so razpravljali o ideji sonaravnega
gozdarjenja po principu dinamike pragozdov. V
tem času je tudi skupina gozdarjev ANW pod
gibanjem Alfreda Möllersa podprla izvajanje
trajnega sonaravnega upravljanja z gozdovi. Ideja
profesorja Mlinška je bila, da združi obe skupini
strokovnjakov in jo še razširi s člani drugih držav.
Svojo idejo je nato predstavil na svetovnem
kongresu IUFRO v Ljubljani leta 1986, ki je bila
nato realizirana leta 1989, ko je prvi predsednik
združenja Pro Silva postal gozdarski strokovnjak iz Francije Brice de Turckheim. Gozdarji
iz desetih evropskih držav so z ustanovitvijo
»Evropske zveze gozdarjev s konceptom sonaravnega gospodarjenja z gozdovi« združenju nadeli
ime Pro Silva, ki v prevodu pomeni »za gozd«.
Njegova naloga je promocija evropskega gibanja
za stabilne, zdrave in produktivne gozdove. Spodbuja strpno gospodarjenje z gozdovi, ki spoštuje
naravne zakone, promovira raznolikost, trajnostni
razvoj, strukturno in vrstno pestrost ter naravno
pomlajevanje gozdov. Cilj zveze je sodelovanje in
medsebojna podpora med državami, spodbuda
terenskih gozdarjev, lastnikov gozdov in ostalih

V Sloveniji je bila Pro Silva do leta 2020 organizirana kot sekcija Zveze gozdarskih društev
Slovenije. Že pred leti se je pojavila pobuda med
člani, predvsem pa predsednika sekcije, Toneta
Lesnika, da se Pro Silva Slovenija osamosvoji
in postane samostojno združenje. Prvi koraki k
društvu so bili storjeni julija 2020, ko so člani Pro
Silve enoglasno za novo predsednico bodočega
združenja izglasovali Kristino Sever, mag. inž.
gozdarstva. Kristina je trenutno zaposlena je na
Zavodu za gozdove Slovenije na mestu samostojne
svetovalke. Bila je aktivna članica sekcije Pro Silva
Slovenija od leta 2014. Aktivno se ukvarja z gozdno
pedagogiko – v društvu Preplet vodi projekt
Gozdne raziskovalnice in tudi v prostem času
rada obiskuje slovenske gozdove. Kristini bosta
pri vodenju združenja pomagala podpredsednika
Tone Lesnik in Gal Fidej. V začetku leta 2021 je
bilo združenje tudi pravno formalno ustanovljeno.
Pro Silva Slovenija je aktivna skozi celo leto,
saj sodeluje pri mnogih aktivnostih, med katere
sodijo ekskurzije, oblikovanje publikacij, sodelovanje na mednarodnih prireditvah, organizacija
sejmov, razstav, predavanj in delavnic ter izvajanje
gozdne pedagogike. V letu 2019 je Pro Silva postala
projektni partner pri projektu GozdNega, ki ga
je vodilo društvo Cipra, društvo za zaščito Alp.
Rezultate projekta si lahko ogledate na spletni
strani https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/
aktivnosti-v-teku/gozdnega-1.

Pro Silva je organizacija, ki jo je leta 1989 ustanovila
skupina gozdarskih strokovnjakov v Robanovem
kotu v Savinjski dolini, pod iniciativo profesorja
Dušana Mlinška. Leta 2019 je združenje praznovalo 30 let obstoja, kar smo slovesno obeležili v
Slovenj Gradcu, kjer se je ob tem jubileju postavil
temeljni kamen za izgradnjo Centra za sonaravno
gospodarjenje z gozdovi. Namen združenja Pro
Silva je promocija in razvoj sonaravnega in ekonomsko učinkovitega gospodarjenja z gozdovi
v Sloveniji in Evropi. Danes je v organizaciji že
več kot 25 držav članic iz Evrope in ostalih delov
sveta, npr. ZDA, Kanada, Indija. Predsednik Pro
Silve Evropa je Eckart Senitza (Avstrija).
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Gozdarstvo v času in prostoru
Ena izmed vsakoletnih aktivnosti Pro Silve
je evropsko srečanje približno 50 predstavnikov
organizacij članic z izbranimi gosti. Vsako leto
je gostiteljica druga država članica. V sklopu
3-dnevnega dogodka se odvijejo ekskurzije, na
koncu pa se organizira uradni letni sestanek
skupščine. Člani Pro Silve pogosto sodelujejo na
mednarodnih srečanjih, kjer zastopajo Pro Silvo
in matično državo s predstavitvijo prispevkov
in znanstvenih rezultatov. V sklopu ekskurzij
razvijajo strokovno znanje in kritična mnenja ter
s tem razvijajo mrežo Pro Silve. Dolgo tradicijo
imajo tudi izleti in ekskurzije v sosednje države
po celi Evropi, kjer si delegacije članic ogledujejo
gospodarske gozdove, pragozdove in ostale neokrnjene gozdove Evrope.
Pro Silva ima danes jasne cilje in vizijo za
prihodnost, ki bo zaradi klimatskih sprememb
velik izziv tudi na področju gozdarstva. Aktivno
udejstvovanje, sodelovanje med pristojnimi institucijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami
bo ključnega pomena za dobre korake v smeri
boja s podnebnimi spremembami.
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Lastniki gozdov, gozdarji in drugi simpatizerji narave ter gozdov, ki bi radi aktivno
sodelovali pri uresničevanju ciljev združenja,
vljudno vabljeni k včlanitvi v združenje Pro Silva
Slovenija. Za več informacij in prijavni obrazec
se obrnite na tajnika in blagajnika združenja
Tomaža Adamiča (tomaz.adamic@bf.uni-lj.si) ali
predsednico združenja Kristino Sever (kristina.
sever@zgs.si).
Anica SIMČIČ, Gozdarski inštitut Slovenije
in članica združenja Pro Silva Slovenija
Kristina SEVER, Zavod za gozdove Slovenije
in predsednica združenja Pro Silva Slovenija
Vir: Spletna stran Prosilva Evropa:
https://www.prosilva.org/ (8.6.2021)
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