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POVEZOVANJE   
LASTNIKOV  
GOZDOV IN 

Ljubljana, 22. november 2012

Predstavitev avstrijskega modela 
gospodarjenja v zasebnih gozdovih

Licitacije kakovostnega lesa v 
Sloveniji 

Vpliv ekonomskih, posestnih in 
naravnih dejavnikov na intenziteto 
gospodarjenja v zasebnih gozdovih 

Izzivi za dopolnitev načrtovanja in 
gospodarjenja v zasebnih gozdovih 

Pezdevšek 
Malovrh, Š., 
Zadnik Stirn, L., 
Krč, J.:

Poje, A., 
Pezdevšek 
Malovrh, Š., 
Krč, J.: 

Šinko, M.: 

Jeromel, J.:

Ficko, A., 
Klopčič, M., 
Poljanec, A., 
Simončič, T., 
Bončina, A.: 

Zwettler, S., 
Koprivnikar, M., 
Rebec, E.: 

Jakša, J.: 

Potočnik, V., 
Božič, M.:
  

Pezdevšek 
Malovrh, Š., 
Krč, J., Prah, J.: 

Hribernik, B., 
Potočnik, I.: 

Premrl, T.: 

Kako siva literatura povezuje 
gozdarstvo?

Prednosti skupnega gospodarjenja 
z gozdovi, izziv za delo v zasebnih 
gozdovih

Analiza delovanja gozdarskih 
študijskih krožkov – kako naprej?

Agrarne skupnosti in skupno 
gospodarjenje z gozdovi

Povezovanje lastnikov gozdov pri 
odpiranju gozda

KOSILO (12:00 - 13:00)

Bolj podroben program, kratki in razširjeni izvlečki ter 
predstavitve so objavljene na spletni strani Gozdarskih 
študijskih dni, ki je dostopna na naslovu: 
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012 . 

PRVI DEL (8:00 - 12:00)

Registracija udeležencev

Pozdravni nagovori

8:00 - 8:45

9:00 - 9:20

Mori, J.: Delo zveze lastnikov gozdov 
Slovenije in lokalnih združenj 
lastnikov gozdov v zadnjih petih 

SKUPNO  
GOSPODARJENJE   

  

Institucionalno in strukturno ozadje 
povezovanja gozdnih proizvajalcev

Model primernosti območij za 
povezovanje

Oražem, D.: Sprememba načina obdavčitve 
gozdov kot vzvod za doseganje 
gozdnogospodarskih ciljev   

Čoderl, J., 
Jamnik, Z., 
Bogataj, N.: 

Diaci, J., 
Roženbergar, 
D., Grecs, Z.: 

Povezovanje lastnikov gozdov in učenje 
za skupno gospodarjenje - izkušnje KE 
Radlje

Spodbujanje nege gozdov v 
razdrobljeni gozdni posesti

DRUGI DEL (13:00 - 16:00)

Valentar, V.: Povezovanje lastnikov gozdov za 
skupno trženje lesa



OZADJE TEME PROGRAM XXIX. GŠD

Četrtek, 22. november 2012

8:00-8:45 Prijava in registracija udeležencev
9:00-9:20            Uvodni nagovori
9:20-10:35 Prispevki
10:35-11:00 Odmor za kavo
11:00-12:00 Prispevki
12:00-13:00 Kosilo
13:00-14:00 Prispevki
14:00-14:30 Odmor za kavo
14:30-15:15  Prispevki
15:15-16:00 Razprava in zaključki

Gozdarski študijski dnevi bodo potekali v veliki pre-
davalnici D1 Biotehniške fakultete na Jamnikarjevi 
101, 1000 Ljubljana. Več informacij lahko najdete 
na spletni strani GŠD2012, oziroma na naslovu:   
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/kraj.html

PRIJAVA
Lastništvo gozdov ni samo pravica, v povezavi s funk-
cijami gozdov je tudi obveznost, večkrat povezana z ome-
jitvami pri gospodarjenju in z zahtevami širše javnosti. 
Prevladujoča zasebna gozdna posest, njena razdrobljenost 
in velika množica lastnikov so dejavniki, ki gotovo vplivajo 
na delo v gozdu. Veliko število izvajalcev s pomanjkljivo 
usposobljenostjo in slabo opremljenostjo strojev vodi tudi 
do številnih nezgod med gozdnim delom. To nas mora 
spodbujati k razmišljanju in iskanju drugačnih, predvsem pa 
boljših, varnejših in racionalnejših poti. Te bi lahko dosegli 
z različnimi oblikami povezovanja in skupnim gospodarjen-
jem: društva lastnikov gozdov, strojni krožki so lahko ena 
od teh poti.
Marsikje bo potrebno spremeniti dosedanje načine dela 
in navade. Tudi sodobnejše tehnologije sodijo v zasebne 
gozdove - več manjših, vendar povezanih lastnikov lahko 
zagotovi večjo koncentracijo dela, ki je za učinkovito in 
ekonomično delo nujna. Podobno je tudi pri odpiranju 
gozdov z gozdnimi prometnicami. Povezovanje med last-
niki postaja v primeru majhne in razdrobljene posesti 
pomemben in nujen dejavnik tudi pri načrtnem odpiranju 
gozdov z gozdnimi prometnicami.
Realizacija sečnje je pomemben cilj gospodarjenja z goz-
dovi – pri tem smo v zadnjem času priča velikemu razko-
raku med možnim in dejanskim posekom. Pred lastniki in 
gozdarstvom kot panogo je pomemben izziv, kako zmanjšati 
ta razkorak. V zasebnih gozdovih je prav tako skrb vzbujajoč 
vse manjši obseg izpeljanih gozdnogojitvenih in varstvenih 
del. Organizirani lastniki lahko naredijo več in bolje. Dobre 
prakse kažejo, da je povezovanje možno in izvedljivo. Ob 
tem se sprašujemo, kakšna je lahko vloga države pri spod-
bujanju in motiviranju povezovanja? Nenazadnje, smo v 
mednarodnem letu zadružništva, ki tudi predstavlja eno od 
oblik povezovanja – v Sloveniji letos praznujemo 140 let-
nico zadružništva.
Na lanskih študijskih dnevih smo izpostavili odzive gozdne 
tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodar-
jenja. Tokrat želimo dati poudarek zasebnim gozdovom in 
njihovim lastnikom. Pri delu v gozdu smo lahko uspešnejši, 
če ne delujemo zgolj kot posamezniki, ampak povezani. 
Prav takšni aktivnejši lastniki so lahko dobri promotorji 
strokovnih stališč gospodarjenja z gozdovi.

KRAJ POSVETOVANJA

doc. dr. Jurij Marenče
prof. dr. Robert Brus

prof. dr. Andrej Bončina
prof. dr. Jurij Diaci

doc. dr. David Hladnik
prof. dr. Janez Krč

prof. dr. Igor Potočnik

Kotizacija za študijske dneve znaša 40 € za vsakega 
udeleženca (vodilni avtorji prispevkov ne plačajo 
kotizacije) in je namenjena kritju stroškov organ-
izacije posvetovanja in tiska zbornika razširjenih 
povzetkov posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod 
zbornika, kosilo, prigrizke ter napitke med odmori.

Kotizacijo do 12. novembra 2012 nakažite na tran-
sakcijski račun številka:

Številka računa.: 01100-6030707410
Sklic/ referenca: 360300810
Razlog plačila: »GŠD2012, vaše ime«
IBAN: SI56011006030707410
SWIFT: BSLJSI2X
--------------------------------------------------
Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu:

Špela Pezdevšek Malovrh
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
tel. 01/320-35-22
spela.pezdevsek.malovrh@bf.uni-lj.si
--------------------------------------------------
Zaradi lažje izvedbe posvetovanja prosimo, da vsi 
udeleženci izpolnijo prijavnico, ki jo najdete na 
spletnem naslovu:
 
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/prijava.html  

ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. Anton Poje, doc. dr. Jurij Marenče, prof. dr. Janez 
Krč, dr. Špela Pezdevšek Malovrh, prof. dr. Igor 
Potočnik, mag. Boštjan Hribernik, mag. Milan Šinko, 
Matevž Mihelič,  Jure Pokorn 

Podrobnejši program je na voljo na spletni strani:  
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/

UREDNIŠKI ODBOR


