
Pozdrav v imenu Zavoda za gozdove Slovenije, direktorja Damjana Oražma in v svojem imenu 

 

Pomena gozda v tem krogu ni potrebno posebej poudarjati in razlagati. Pred sto leti je v zvezi z 

gozdom vsak pomislil zlasti na pomen gozda kot vir lesa, danes se zavedamo tudi oziroma zlasti 

pomena njegovih številnih drugih funkcij, predvsem ekoloških in socialnih. V Sloveniji se teh funkcij 

gozda zavedamo še posebej močno, ker ima gozd v razgibanem reliefu na velikem deležu površine 

poudarjeno varovalno in zaščitno vlogo in ker so ohranjeni gozdovi postali že zaščitni znak Slovenije 

in njenega turizma; glede lesno proizvodne funkcije gozdov pa smo, žal, v procesu tranzicije 

»poskrbeli«, da ne vemo, kaj bi pametnega počeli z lesom. Javnost je občutljiva do gozda in jo zelo 

zanima, kaj se z njim dogaja. To se je pokazalo tudi ob lanskem katastrofalnem žledu. Strokovnjaki 

pa smo poklicani, da si znamo dogajanja v zvezi z gozdom razlagati, da usmerjamo njegov razvoj in 

da v strokovnem pogledu skrbimo zanj. 

Gozdu pa danes seveda ni lahko. Kar nekaj dejavnikov lahko naštejemo, ki prispevajo k temu: 

 v vse bolj obremenjenem okolju ljudje vse bolj obremenjujemo tudi gozd: 

o s polucijo vseh vrst (kemijska onesnaženja, hrup…), 

o s povečanim obiskom gozda (ob vsakem času, tudi pozimi), 

o s pritiskom na gozdni prostor – z zahtevami po krčitvah. 

 sprememba klime – je stres za gozdno rastje, preoblikuje gozdne združbe, omogoča pojav 
novih škodljivih organizmov pri nas, 

 globalno gospodarstvo – daje več možnosti za prenašanje škodljivih organizmov (s posebnimi 
nadzori dežuramo zlasti v okolici pristanišč in letališč). 

 

In zdaj smo tu mi, gozdarji in specialisti za gozdne bolezni in žužke, ki naj v teh razmerah, med katere 

sodi tudi vse manj razumevanja za javne naloge vseh vrst in posledično tudi manj  denarja, 

obvarujemo gozd pred vsemi sedanjimi in potencialnimi boleznimi in drugimi nesrečami. Pred zelo 

veliko stvari torej, tudi vsebinsko pestrih. 
 

Meni je všeč novejši izraz v delovni zakonodaji, kjer se govori o varnosti in zdravju pri delu. Menim, da 

gre pri skrbi za gozd tudi za te vsebine – da ga ohranimo zdravega in da preprečimo, da se mu zgodi 

kakšna nesreča (namnožitev podlubnikov, požar, usad …). 
 

In tako kot pri ljudeh imamo tudi pri gozdu opraviti s krivičnim neravnovesjem, da je lahko bolan 

na tisoč in več načinov, zdrav pa pravzaprav samo na enega – ko je pač z njim vse v redu. Ko 

bi bilo razmerje vsaj 70 : 30, a temu ni tako.  
 

Tudi današnji referati potrjujejo, da gre pri varstvu gozdov za zelo raznotere vsebine. 
 

Prava pot za uspešno delo na področju varstva gozdov oziroma varstva in zdravja gozdov je: pridobiti 

si kar največ znanja s tega področja in skrbno delati z gozdom oziroma v gozdu  (zagotoviti izvedbo 

preventivnih ukrepov, opazovati morebitne neželene pojave in skrbno ukrepati ob njihovem pojavu). 

Današnja delavnica je namenjena bogatitvi znanja na tem področju. 
 

Sodelovanje med institucijami ter med specialisti in terensko gozdarsko službo je na tem področju 

nujno, zato veseli pestra udeležba na današnjem srečanju.  

 
Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k izvedbi današnje, že 6. delavnice iz varstva gozdov, vsem 

udeležencem na delavnici pa želim uspešno delo.  
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