
 

 

 

Sodobno gospodarjenje z gozdom, ki je preseglo zgolj trajnostno pojmovane donose od proizvodnje lesa in se je 

razširilo tudi na okoljske in socialne funkcije gozda, je s svojo osnovno filozofijo in tradicijo v resnici vzorec za 

gospodarjenje z vsemi obnovljivimi naravnimi viri. 

dr. Boštjan Anko, Berilo o trajnosti, 2009 

 
V pripravah na proces novelacije slovenske zakonodaje, ki obravnava gozdove in gozdarstvo, ter z  

namenom izboljšanja zavedanja o celovitem pomenu gozda za družbo 

 
Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira posvet 
 

Gozd – naše skupno dobro 

v četrtek, 15. januarja 2015, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

Program: 

9:00  Pozdravni nagovor  
Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

9:15   Skupno dobro, lastninske pravice, javni interes – kaj pomenijo in kako so povezani 
dr. Jernej Letnar Černič, Fakulteta za državne in evropske študije 

9:30 Proces participacije deležnikov pri sprejemanju Zakona o gozdovih 
Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

9:45  Gospodarski, ekološki in družbeni pomeni gozdov in kako jih zagotavljati  
dr. Janez Pirnat, dr. Andrej Bončina, dr. Jurij Diaci in dr. Klemen Jerina, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani 

10:15 Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev gozda in njegova vloga pri oblikovanju politik 
rabe gozdnih virov 
Anže Japelj, Gozdarski inštitut Slovenije 

10:45  Kmetje, lastniki gozda in gozd kot skupno dobro 
Cvetko Zupančič, Državni svet Republike Slovenije  

11:00 Zakaj je znamka »I feel Slovenia« zelena - vloga gozda v slovenskem nacionalnem značaju 
Andrej Drapal, Consensus, d.o.o.  

11:20 Razprava in sklepi posveta 

13:00 Predvideni zaključek posveta 

Posvet je namenjen splošni in strokovni javnosti, pripravljavcem zakonodaje in odločevalcem ter 
predstavnikom civilne družbe, strokovnih in interesnih združenj, gospodarstva ter medijev. 
 

Vabimo vas, da se posveta udeležite in s sodelovanjem v razpravi prispevate k oblikovanju sporočil ključnim 
deležnikom v slovenski družbi. Prosimo, da svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko 
spletne prijavnice do torka, 13. 1. 2015.  Več informacij: info@umanotera.org. 
 
 
Direktorica Umanotere   Minister za kmetijstvo,   Predsednik Državnega sveta 
Vida Ogorelec, l.r.   gozdarstvo in prehrano   Mitja Bervar, l.r. 

mag. Dejan Židan, l.r.    

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KQ5wJdbVAxB8mrXTd-3flHqxtud1ObxUUsXWcDA6i3Q/viewform?usp=send_form
mailto:info@umanotera.org

