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Spoštovana ga. državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, spoštovani predstavniki ministrstev, 

zavodov, in vseh organizacij in podjetij, ki ste tako ali drugače povezani z lesarsko, gozdarsko 

in naravovarstveno dejavnostjo.  

Končuje se leto 2011, s tem pa tudi mednarodno leto gozdov. Zahvaljujoč temu letu  je 

problematika gozdov in lesarske panoge v Sloveniji le pridobila vsaj delček tiste pozornosti, 

ki si jo nedvomno  zasluži. V preteklih letih so bili  slovenski gozdovi in gozdni lesni 

sortimenti  prezrt del našega poslovnega in družbenega vsakdana.  Ali se res morajo dogoditi 

globalne spremembe, da se  pričnemo zavedati pomena lastnih naravnih virov, kot so gozdovi, 

kmetijske obdelovalne površine in vode? Država, ki nima svojih energentov in drugih 

naravnih virov oziroma jih ne zna izkoriščati, bo namreč v bližnji prihodnosti zagotovo 

postala dražja za življenje njenih prebivalcev, saj bo odvisna od tistih, ki so bogati s temi 

resursi.  

Za osveščanje  laične javnosti o slovenskih državnih gozdovih  in pomenu gozdarstva smo se 

na Skladu odločili, da ob Mednarodnem letu gozdov pripravimo več aktivnosti. Med drugim 

smo pripravili predavanja o pomenu državnih gozdov po slovenskih gimnazijah, saj je ravno 

pozitiven odnos mladih tisti kapital, ki se bo gozdarski in lesarski panogi v prihodnosti najbolj 

obrestoval.  Pripravili smo poljudne članke o državnih gozdovih, izdelali plakate in biltene ter 

na ta način promovirali tako državne gozdove kot institucijo, ki z njimi gospodari.  

Les, ki nam ga daje gozd, je v slovenski družbi premalo cenjen, saj ga zagotovo premalo 

uporabljamo glede na njegovo široko namembnost ter ekološko in estetsko vrednost. 

Slovenija ima gozdnih  surovin dovolj,  gozd pokriva približno  60 odstotkov površine države, 

in menim, da je smiselno, da to surovino uporabimo oziroma predelamo doma. Prepričana 

sem, da nam  znanja za to ne manjka, morali pa bi tudi domač lesni potencial bolje izkoristi v 

svoj prid. Gozd, ki mu pravimo tudi »zeleno zlato«, lahko zagotavlja delo ljudem v 

gozdarskem in lesarskem sektorju in škoda bi bilo, če bi Slovenija svoje gospodarske 

iniciative in prioritete  preveč vezala zgolj na določene gospodarske panoge in pri tem 

pozabljala  na bogastvo naših gozdov. Seveda pa je potrebno to bogastvo  izkoriščati v duhu 

trajnostnega razvoja, kar dodatno izpostavlja pomen certifikacije FSC.    



Na Skladu menimo, da niso vedno potrebni veliki finančni vložki za spodbudo 

gospodarskemu razvoju določene gospodarske panoge. Velikokrat je že dovolj, da se preko 

določitve kritičnih točk odpravijo tako imenovana »ozka grla«. Sklad je tako, kot eno od 

kritičnih točk slovenske gozdno lesne verige prepoznal tudi problematiko težavnega vstopa 

lesnih podjetij na svetovni trg zaradi ne-certificiranih gozdno lesnih proizvodov. Zato smo se 

na pobudo zasebnih podjetij odločili, da po svojih najboljših močeh pomagamo pri 

vzpostavitvi slovenske gozdno lesne verige, in shemo certifikatov FSC, mednarodnega Sveta 

za nadzor gozdov, razširili tudi na zasebni sektor. Odziv podjetij je presegel naša 

pričakovanja, kar potrjuje pravilnost naše odločitve. Sklad je namreč do sedaj certifikate FSC 

podelil že 21-im gospodarskim družbam in zasebnikom ter jim s tem povečal dodano 

vrednost, nekaterim pa je  s tem omogočil tudi preboj na tuje trge, ki so bili zanje brez tega 

certifikata nedosegljivi. Podjetja se vse pogosteje odločajo za certifikacijo,  kar se nam zdi 

izjemno pomembno in kaže na pravilno odločitev Sklada, da je  vzpostavil certifikacijo FSC.  

Sistem certifikacije je eden izmed pokazateljev, da lahko državne institucije zasebnemu 

sektorju pomagamo tudi brez neposrednih finančnih injekcij, kar bo dobilo še toliko večjo 

težo v prihajajočih letih vse ostrejših gospodarskih razmer.  

Sklad v gozdarskem in lesnem sektorju s certificiranjem ne želi delovati monopolno; zadali 

smo si cilj pomagati tako gozdarski kot tudi lesni panogi. Zavedamo se namreč, da še posebej 

v teh kriznih časih ni časa za izločevanje temveč za povezovanje. Tako gozdarstvo kot 

lesarstvo namreč plujeta na isti ladji, z istim ciljem. Drug brez drugega ne moreta, in 

prepričana sem, da je sedaj skrajni čas za novo dobo, dobo sodelovanja. Slovenci smo v 

zgodovini že dokazali, da to znamo, še posebej v težkih trenutkih. 

Prejemniki certifikatov FSC, vesela sem, da vam jih danes lahko izročimo. Iskreno vam želim 

obilo poslovnih uspehov in zadovoljna sem, da boste s pomočjo Sklada postali ambasadorji 

slovenskih gozdno lesnih produktov tudi v tujini. 

  


