Gozdarstvo v času in prostoru
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske Unije:

Neformalno srečanje generalnih direktorjev, pristojnih
za gozdarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu
Evropske Unije, organiziralo neformalno srečanje
generalnih direktorjev za gozdarstvo. Srečanje, ki
ga praviloma pripravi skoraj vsaka predsedujoča
država, je edinstven forum, katerega se udeležijo
generalni direktorji s področja gozdarstva, je
potekalo od 7. do 9. septembra 2021 v Mariboru
in okolici.
Dogodka so se poleg Slovenije, kot predsedujoče države, udeležili tudi predstavniki 21 držav
članic EU, Evropske Komisije in organizacij
CEPF, EUSTAFOR, COPA-COGECA in FERN1.
Udeleženci so se pogovarjali o pomenu gozdov v
trenutnih politikah in strategijah, ter o doprinosu
gozdov in gozdarstva za doseganje nacionalnih,
EU in globalnih ciljev, še posebej v povezavi z
novo Strategije EU za gozdove do leta 2030 ter
novim Strateškim načrtom Skupne kmetijske
politike EU in politiko razvoja podeželja.
Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je na srečanju izpostavil, da se v Sloveniji dobro zavedamo
širšega pomena gozdov. »Zato dajemo gozdarstvu
tudi v Strateškem načrtu za obdobje 2023-2027
pomemben delež finančnih sredstev. Želimo še
investicije v ustanovitev in razvoj gozdnih drevesnic ter naložbe za izgradnjo in vzdrževanje
protipožarne infrastrukture. Prepričani smo, da
lahko tako bistveno pripomoremo k izboljšanju
stanja slovenskih gozdov in samem gospodarjenju
z njimi.«
Direktor Pierre Bascou, iz Generalnega Direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja pri
Evropski komisiji, je poudaril, da imajo v EU
gozdovi pomembno vlogo pri prehodu v moderno,
podnebno nevtralno in konkurenčno biogospodarstvo in zagotavljanju zelenih delovnih mest.

»Evropska komisija je predlagala holističen pristop
za naslavljanje teh izzivov, odraz tega je tudi nova
Strategija EU za gozdove do leta 2030. Glavni cilj
je povečati površino in kakovost evropskih gozdov,
saj so ti ključni zaveznik v boju proti podnebnim
spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti,
prav tako pa prispevajo h krepitvi razvoja gospodarstva in razvoja podeželja ter ohranjanju in
vzpostavljanju delovnih mest«. To naj bi dosegli
s finančnimi podporami iz javnih in zasebnih
sredstev za ukrepe na področju gozdarstva,
digitalizacije gozdarstva ter z osredotočanjem
na celotno področje gozda.
Tudi direktor Humberto Delgado-Rosa iz
Generalnega Direktorata za okolje pri Evropski
komisiji, je opozoril da gozdovi bistveno prispevajo k zagotavljanju biotske raznovrstnosti v
naravi, zaščiti pred poplavami, zdravja ljudi in
k lažjemu odzivanju na podnebne spremembe.
»V EU je veliko gozdov, vprašljivo pa je njihovo
stanje, saj gozdni ekosistemi niso v dobrem stanju
zaradi izbruha podlubnikov po celotni Evropi,
močnih sušnih obdobij, ki so poškodovali drevesa
in vse pogostejših gozdnih požarov v Evropi. Trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenje z gozdovi ni potrebno na novo izumljati.
Potrebujemo samo poglobljeno implementacijo
tega, kar že znamo in izvajamo!« Evropska komisija želi skupaj z državami članicami oblikovati
kazalnike, s katerimi bo mogoče slediti izvajanju
ukrepov na področju trajnostnega, sonaravnega
in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi.
Tudi generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na MKGP mag. Robert Režonja
se je dotaknil nove Strategije EU za gozdove.
Izpostavil je, da se gozdarji povsod po EU
srečujejo z različnimi izzivi. Omenil je močan

CEPF (The Confederation of European Forest Owners - Evropsko združenje lastnikov gozdov ), EUSTAFOR (The European
State Forest Association - Evropska zveza državnih gozdov), COPA-COGECA (The united voice of farmers and agri-cooperatives in the EU - Enotni glas kmetov in kmetijskih zadrug v EU) in FERN (Making the EU work for people&forests - Evropska
organizacija za ljudi in gozdove)
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žledolom, ki je leta 2014 v slovenskih gozdovih
poškodoval 9 milijonov kubičnih metrov lesne
mase, prizadete gozdne površine pa obnavljamo
še danes. Dodatno so slovenske gozdove prizadeli
podlubniki leta 2015, 2016 in 2017, leta 2018 in
2019 pa tudi vetrolom. » Vse to ne sme skrbeti
samo slovenske gozdarje, ampak celotno javnost.
Gozdovi so namreč prepoznani kot osrednji
gradnik naše zelene prihodnosti.« je še dodal.
Uvodnega dela srečanja se je udeležil tudi
župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša
Arsenovič, ki je predstavil projekt lokalne skupine »Partnerstvo za Pohorje«. Z njim uresničujejo 100-letno željo po enotnem Pohorju, so
povezali podravsko, koroško in savinjsko regijo.
»Partnerstvo za Pohorje« je primer dobre prakse
na področju promocije trajnostnega razvoja in
zagotavljanja holističnega upravljanja in razvoja
podeželja, saj ima za glavni cilj ohranjanje naravne
in kulturne danosti ter spodbujanje skladnega
gospodarskega in turističnega razvoja, s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.

Slovenija je praktično predstavila tudi desetletja
izkušenj z trajnostnim, sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi, ohranjanjem
biotske raznovrstnosti ter razvojem podeželja,
vključevanjem deležnikov in krožnim gospodarstvom. V okviru terenskega ogleda so se udeleženci najprej ustavili v Radljah ob Dravi, kjer jih
je pozdravil župan Alan Bukovnik. Seznanili so se
z postopkom ustanavljanja Centra za promocijo
trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi ter z načrtovanjem
razvoja gozdov v Sloveniji. Branko Gradišnik,
vodje območne enote Zavoda za gozdove Slovenije
(ZGS) Slovenj Gradec, je predstavil gozdove na
tem območju. Pod vodstvom prof. dr. Jurija Diacija iz Oddelka z gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani
in gozdarjev ZGS KE Radlje, so si udeleženci
ogledali Pahernikove gozdove in še posebej Pahernikovo smreko in Sgermovo smreko, ki je najvišja
smreka v Evropi. S praktičnim prikazom je bil
celoten dogodek še tesneje povezan z dejanskim

Slika 1: Srečanje je vključevalo tudi novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali mag, Robert Režonja, Aleksander Saša Arsenovič, mag. Aleš Irgolič, Pierre Bascou, Branka Božič in Humberto Delgado-Rosa (od leve
proti desni) (foto: M. Baznik)
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pomenom gozdov in gozdarstva za ohranitev in
razvoj podeželja, predvsem pa z vlogo lastnikov
gozdov in gozdarjev, ki so ključni deležniki pri
gospodarjenju z gozdovi. To je še posebej očitno
v gorskih območji, kjer je preživetje kmetij
praviloma odvisno od prihodka, ki ga dobijo iz
gozda. Za zaključek dogodka so se udeleženci
s splavom spustili po reki Dravi in tako doživeli
še flosarsko tradicijo transporta lesa.

Slovenija se je tako v okviru celotnega dogodka
uspešno predstavila kot država z dolgoletno tradicijo trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi.
Dan BURGAR KUŽELIČKI

Slika 2: Praktični prikaz trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi v Pahernikovih
gozdovih na Pohorju (foto: M. Baznik)

354

GozdVestn 79 (2021) 9

