GozdNega,

projekt širjenja zavedanja o pomenu nege gozda med lastniki gozdov,
mladimi prevzemniki gozdov in zainteresirano javnostjo, ustrezni izvedbi nege gozda ter
širjenju poznavanja socialnih funkcij gozdov.

Vodilni partner: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Projektni partnerji: Pro Silva Slovenija, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški
razvojni center
Trajanje projekta: 7. 1. 2020 - 23. 12. 2020
Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta: 27,840,00 evrov. Sredstva v višini 19.368.00
evrov je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, preostalo pa Javni zavod Triglavski
narodni park.
Alpe so zaradi specifičnih geografskih razmer bolj občutljive na posledice podnebnih
sprememb kot nižje ležeča območja. Čeprav imamo v Sloveniji resda velike gozdne
površine, imamo tudi zaskrbljujoče visok delež neaktivnih lastnikov gozdov. Neaktivno
lastništvo rezultira v slabo, neustrezno ali sploh ne negovanih gozdovih, s tem povečani
ranljivosti prostora in dovzetnosti za naravne nevarnosti. Alpski sistem podnebnih ciljev 2050
zato v protokolu Gorski gozd izpostavlja štiri ključne cilje, ki so povezani z zdravstvenim
stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe. Za doseganje teh ciljev
morajo lastniki s svojimi gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti.
CIPRA Slovenija je s projektom GozdNega, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in
prostor s sredstvi Podnebnega sklada, med lastniki, mladimi prevzemniki gozdov in
zainteresirano javnostjo širila zavedanje o pomenu nege gozda, njeni ustrezni izvedbi ter
krepila poznavanje socialnih funkcij gozdov.
Osnova je so široko, raznoliko komunikacijsko partnerstvo in vzpostavila interdisciplinarno
fokusno skupino. Izvedla je štiri intervjuje s strokovnjaki ter pripravila pregled relevantne
literature. Izdelala in natisnila je tri dvojezične infografike (Bodoči lastnik gozda, Nega gozda
ter Gorski gozd). Skupaj s partnerji je oblikovala inovativen model upravljanja gozda s
poudarjeno socialno funkcijo, ki je bil tudi preveden in natisnjen.

Projekt GozdNega vodi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp s partnerji ProSilva Slovenija, Triglavskim
narodnim parkom ter Posoškim razvojnim centrom. Projekt v podporo izvajanju Alpske konvencije sofinancira
Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

Organizirala je dogodek Ogenj v Alpah in na njem opozorila na večplastno pomembnost
ustrezno negovanih gozdov. Udeležence je seznanila s funkcijami gozdov in jim omogočili
prepoznavanje in doživljanje njegovih socialnih funkcij. Sporočilo dogodka smo širili tudi s
kratkim filmom. Dogodek smo sklenili s podpisom dogovora z Agrarno skupnostjo vasi Trenta
za prenos modela upravljanja gozda s poudarjeno socialno funkcijo v prakso. Izvedli smo
inovativni tečaj nege gozda s poudarjeno socialno funkcijo za mlade prevzemnike gozdov in
drugo zainteresirano javnost. Partnerja CIPRA Slovenija in Pro Silva sta na strokovni
ekskurziji v Pahernikove gozdove udeležence izobraževala o sonaravnem gospodarjenju z
gozdovi. Organizirali smo posvet Funkcije gozdov z vidika podnebnih sprememb in na njem
oblikovali priporočila za uresničevanje smernic Alpskega sistema podnebnih ciljev za
Slovenijo. Projektne rezultate smo s partnerji širili na svojih spletnih straneh, družbenih
omrežjih ter partnerskih in mednarodnih mrežah ter jih v obliki PR sporočil posredovali
novinarjem.
S projektom smo razširili zavedanje o pomembnosti nege gozda ter o številnih funkcijah, ki
jih lahko z nego poudarjamo. Osvetlili smo nevarnosti neaktivnega lastništva, tako med
samimi lastniki gozdov kot v širši javnosti. S širokim strokovnim zavezništvom smo poglabljali
in promovirali projektne ugotovitve in rezultate ter s tem krepili prepoznavnost Alpske
konvencije in Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050.

Tečaj nege gozda s
poudarjeno socialno
funkcijo, junij 2020

Projekt GozdNega vodi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp s partnerji ProSilva Slovenija, Triglavskim
narodnim parkom ter Posoškim razvojnim centrom. Projekt v podporo izvajanju Alpske konvencije sofinancira
Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

Ogenj v Alpah, avgust 2020

Strokovna ekskurzija v Pahernikove
gozdove, avgust 2020

Projekt GozdNega vodi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp s partnerji ProSilva Slovenija, Triglavskim
narodnim parkom ter Posoškim razvojnim centrom. Projekt v podporo izvajanju Alpske konvencije sofinancira
Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

