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Ljubljana, 10. april 2013

Bolj podroben program, razširjeni povzetki in pred-
stavitve bodo objavljeni na spletni strani Gozdarskih 
študijskih dni, ki je dostopna na naslovu: 
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013. 

8:00–8:45  Registracija udeležencev

9:00–9:20  Pozdravni nagovori in otvoritev:  
 prof. dr. Potočnik, prof. dr. Brus

I. SKLOP (9:20–10:20), 
moderatorka: Jurc M.

Matijašić D.,  Analiza stanja na področju posegov
Šturm T., v gozd in gozdni prostor
Pisek R., 
Strniša A.
  
Penko Seidl N.,  Krčitve gozdov v postopku 
Golobič M. prostorskega načrtovanja

Čar Seražin A.,  Krčitve gozdov – pravna 
Ahačič Pogačnik U. (ne)urejenost pri izvajanju

10:20–10:40  ODMOR ZA KAVO

II. SKLOP (10:40–12:00), 
moderator: Kadunc A.

Nastran M., Prostorski podatki za ugotavljanje
Žižek Kulovec L. krčitev gozdov v Sloveniji 

Hladnik D. Ali zmoremo razumno presojati o
 morebitnih krčitvah gozdnih zemljišč

Vochl S., Drevesno-pašni podsistem – predlog
Ferreira A. kriterijev za opredelitev potencialnih
 območij

Roženbergar D., Ekološki vidiki ter vpliv krčitev na 
Rugani T.,  gozd in njegove varovalne funkcije 
Fidej G., 
Diaci J.
  

12:00–13:00  KOSILO 

III. SKLOP (13:00–14:20), 
moderator: Šinko M.

Simončič T.,  Pomen prednostnih območij za 
Ficko A., sodelovanje gozdarstva v 
Klopčič M., prostorskem načrtovanju
Poljanec A.,
Ščap Š., 
Bončina A.

Strniša A.,  Spremembe dejanske rabe gozdnih
Havliček R., površin in primerjava s prostorskimi
Kozorog E., načrti
Perdan M.
  
Pirnat J.,  Stabilnost gozdnih površin v 
Kobler A. Sloveniji kot kriterij krajinske 
 pestrosti in obstojnosti

Firm D.,  Možnosti za posodobitev kriterijev
Havliček R.,  za presojo krčitev gozdov – uvod v
Kotnik A., razpravo
Pirnat J.

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI (14:20–15:20),
moderatorja: Breznikar A., Lesnik T.

 



OZADJE IN NAMEN PROGRAM XXX. GŠD

Sreda, 10. april 2013

8:00-8:45 Registracija udeležencev
9:00-9:20            Pozdravni nagovori in otvoritev
9:20-10:20 I. Sklop prispevkov
10:20-10:40 Odmor za kavo
10:40-12:00 II. Sklop prispevkov 
12:00-13:00 Kosilo
13:00-14:20 III. Sklop prispevkov 
14:20-15:20 Razprava in zaključki

Gozdarski študijski dnevi bodo potekali v dvorani 
D1, ki se nahaja v novi stavbi dekanata Biotehniške 
fakultete v Ljubljani na naslovu Jamnikarjeva 101, 1000 
Ljubljana.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Letošnji gozdarski študijski dnevi so že 30. po vrsti, načenjamo pa 
vprašanje krčitev gozdov.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2011) se je 
površina gozdov v zadnjih letih prenehala povečevati, pravzaprav 
celo upada. Posledično se površina izkrčenih gozdov vztra-
jno povečuje. V obdobju 2001–2005 je bilo na leto v povprečju 
izkrčenih 205 ha gozdov, v obdobju 2006–2010 pa preko 422 ha 
na leto. V letu 2011 je bilo izkrčenih 521 ha gozdov, kar je sicer 
več od zadnjega petletnega povprečja, a vendarle manj kot v letih 
2009 in 2010. Krčitve zaradi kmetijstva prevladujejo, sledijo pa jim 
krčitve za potrebe infrastrukturnih projektov in urbanizacije. Ali bi 
nas naj ti trendi skrbeli? V državi z 1.184.369 ha gozda predstavlja 
521 ha komaj 0,04% celotne površine. Ali je za tako »majhno« vred-
nost potrebno organizirati poseben posvet? Organizatorji menimo, 
da je odgovor lahko le pritrdilen. Gozdarji vemo, da so odločitve 
o krčitvah gozdov lahko usodne in njihove posledice so v pros-
toru lahko vidne še več stoletij. Po drugi strani pa smo desetletja 
poslušali, brali in govorili o zaraščanju, o procesu, ki je preoblikoval 
našo krajino bolj kot smo si mislili in želeli.
Kako gleda na pomen gozdov Evropa? Na šesti ministrski konfer-
enci o varstvu gozdov (»Forest Europe«) v Oslu (2011) so poudarili 
naslednja izhodišča kot podporo skupni viziji za gozdove Evrope:
- trajnostno upravljanje z vsemi evropskimi gozdovi ohranja nji-

hovo mnogonamenskost in pospešuje dolgoročno zagotovitev 
različnih dobrin in storitev,

- evropski gozdovi prispevajo k zelenemu gospodarstvu tudi z 
različnimi ekosistemskimi storitvami,

- gospodarjenje z gozdovi se prilagaja pričakovanim podnebnim 
spremembam,

- izkorišča se potencial evropskih gozdov za omilitev podnebnih 
sprememb (npr. z vezavo ogljika v drevesih in tleh),

- ustavi se zmanjševanje biotske raznovrstnosti gozdov v Evropi,
- izboljša se izkoriščanje družbeno-ekonomskih in kulturnih 

koristi evropskih gozdov in
- v Evropi je potrebno odpraviti nezakonite sečnje in s tem pov-

ezano trgovino z lesom in drugimi gozdnimi proizvodi.
V Evropi se torej stroka zaveda okoljskih, socialnih in proizvodnih 
vlog gozdov, kar pa ne pomeni, da ne priznavamo pomena drugih 
rab tal. Za celotno družbo je in bo aktualna pridelava zdrave hrane 
in suverenost nad prostorom. Vemo, da se rabe tal spreminjajo in 
razvijajo in vemo, da se nobene krajinske podobe ne da »zamr-
zniti«. Zavedamo se, da obstajajo gozdovi, ki se jih ne sme izkrčiti, 
obenem pa najdemo tudi take, kjer posledice krčitve z okoljskega 
vidika ne bodo negativne. Seveda vprašanja o dopustnosti krčitev 
niso enoznačna in še manj enostavna, saj pogosto posamezne 
odločitve ponudijo več novih vprašanj kot je odgovorov nanje. 
Zato želimo vsem udeležencem XXX. gozdarskih študijskih dni, 
da bi znali prisluhniti vprašanjem in poiskati ter razumeti odgovore.

doc. dr. Janez Pirnat

KRAJ POSVETOVANJA

doc. dr. Janez Pirnat
prof. dr. Andrej Bončina

prof. dr. Jurij Diaci
doc. dr. David Hladnik

prof. dr. Maja Jurc
doc. dr. Jurij Marenče

prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

Kotizacija za študijske dneve znaša 40 € za vsakega 
udeleženca (prvi avtorji prispevkov ne plačajo koti-
zacije) in je namenjena kritju stroškov organizacije 
posvetovanja ter tisku zbornika razširjenih povzetkov 
predavanj s posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod 
zbornika, (kosilo) in prigrizke ter napitke med odmori.

Kotizacija za študente (gozdarstva) znaša 10 €.

Prosimo, da kotizacijo nakažete do 01. aprila 2013 na 
transakcijski račun z naslednjimi podatki:

Številka računa.: 01100-6030707410
Sklic/ referenca: 360300810
Razlog plačila: »GŠD2013, vaše ime in priimek oz. ime 
ustanove«
IBAN: SI56011006030707410
SWIFT: BSLJSI2X
--------------------------------------------------
Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu:

Alojz Skvarča
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
tel. 01/320 35 26
alojzij.skvarca@bf.uni-lj.si
--------------------------------------------------
Zaradi lažje izvedbe posvetovanja prosimo, da vsi 
udeleženci izpolnijo prijavnico, ki jo najdete na splet-
nem naslovu: 
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/prijava.html 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc. dr. Janez Pirnat, vodja
doc. dr. David Hladnik

Dejan Firm
Mojca Nastran
Matevž Mihelič
Alojz Skvarča

Podrobnejši program je na voljo na spletni strani:  
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/

UREDNIŠKI ODBOR


