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Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo na delavnico 
 

Varstvo starih gozdov in mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji:  
stanje in perspektive 

 
ki bo v torek, 22. novembra 2022 z začetkom ob 10. uri v predavalnici G6 na Oddelku 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana. 
 
Delavnica poteka kot del projekta LIFE Prognoses o varstvu staroraslih gozdov v Evropi, 
v katerem kot predstavnika Slovenije sodelujeta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF in Ministrstvo za okolje in prostor. Namen delavnice je z različnih vidikov 
osvetliti trenutno stanje na področju varstva staroraslih gozdov in mreže gozdnih 
rezervatov v Sloveniji ter v razpravi izmenjati poglede na izboljšave na tem področju. 
 
Program: 
 
10:00 – 10:10 Uvodni nagovor (dr. Mitja Klopčič, namestnik prodekana za 

gozdarstvo) 
 
10:10 – 10:20 Predstavitev projekta LIFE PROGNOSES (Caroline Celis, Sonian 

Forest Foundation, Belgija, vodilni partner projekta (video posnetek)) 
 
10:20 – 10:40 Pravni, programski in lastniški okvir gozdnih rezervatov v Sloveniji 

(predstavnik MKGP) 
 
10:40 – 11:00 Pomen starih gozdov in gozdnih rezervatov za ohranjanje narave v 

Sloveniji in širše ( dr. Katarina Groznik Zeiler, MOP) 
  
11:00 -11:30 Pogled na gozdne rezervate v Sloveniji z vidika spoznanj domačih 

in tujih raziskav (dr. Tom Nagel, BF-GOZD) 
 
11:30 – 11:45 Skrb za gozdne rezervate kot del javne gozdarske službe (Tomaž 

Hrovat, ZGS) 
 
11:45 – 12:00 Pogled na gozdne rezervate z vidika izvajanja javne službe 

ohranjanja narave (Denis Žitnik, ZRSVN) 

https://lifeprognoses.eu/


 

 
12:00 – 12:45 odmor za kavo in prigrizek 
 
12:45 – 13:00 Gozdni rezervati in doseganje ciljev gospodarjenja z državnimi 

gozdovi v Sloveniji (Miha Zupančič, SiDG) 
 
13:00 – 13:15 Gozdni rezervati z okolico z vidika zasebnih lastnikov gozdov 

(Mihael Koprivnikar, KGZS, Marjan Hren, ZLGS)  
 
13:15 – 13:30  Pogled na gozdne rezervate z vidika varstva ptic v Sloveniji (Tomaž 

Mihelič, DOPPS) 
 
13:30 – 15:00 Vodena razprava in zaključki ter napoved delavnice v 2023 

(moderator prof. dr. Robert Brus, BF-GOZD) 
 
 
 
V razpravi se bomo posvetili naslednjim vprašanjem: 

• Kakšen delež gozda v Sloveniji naj ima status gozdnega rezervata (GR)? Kje 
naj se prednostno opredeljujejo nove površine s statusom GR?  

• Imamo v Sloveniji možnosti za GR večjega obsega, npr. od 1000-2000 ha?  
• Kako nadomestiti izpad prihodka zaradi povečanja površin GR?  
• Kako v določitev in upravljanje (med drugim zagotavljanje infrastrukture za 

usmerjanje obiska) vključiti ključne deležnike, vključno z lokalnimi skupnostmi in 
turističnim sektorjem?  

• Kako bodo klimatske spremembe, vključno z večjimi naravnimi motnjami, 
vplivale na cilje ohranjanja narave? Npr. kako ravnati v primeru napada 
podlubnikov ali izbruha požarov v GR?  

• Kako zagotoviti učinkovito ekološko povezanost med GR z vidika ključnih vrst 
(npr. dovolj odmrlega drevja v nekaterih delih gozda (30 m3/ha))?  

• Kako nadaljevati z razpravo s ključnimi sektorji in deležniki glede okrepljene 
vloge in povečanja mreže GR? 

 
 
Prijava na delavnico ni potrebna. 
 
Vljudno prosimo, da informacijo o delavnici posredujete tudi zainteresiranim 
sodelavcem. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 

mag. Tanja Bolte     prof. dr. Klemen Jerina 
v. d. generalnega direktorja    prodekan za področje gozdarstva
    
 
  


