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1 VLOGE GOZDA V SLOVENIJI
Slovenija spada med najbolj gozdnate države v 
Evropi. Gozdovi so potencialna vegetacija na več 
kot 90 % površine naše dežele. Slovenija je po 
gozdnatosti na tretjem mestu v Evropi, za Finsko 
in Švedsko. Gozd obsega več kot 60 % slovenske 
površine, gozdni prostor pa okoli 80 %. Še leta 
1875 je bila gozdnatost le 36 %. Slovenija ima 
0,62 ha gozda na prebivalca. Gozd kot ekosistem 
je najpopolnejša življenjska skupnost; je naravna 
dobrina in izrazito mnogoplastna ter tako pomeni 
gospodarsko korist, pomembno sooblikuje okolje 
in ostaja enako pomembna sestavina človekovega 
duhovnega sveta. človek išče koristi in gozd s 
svojim delovanjem, svojimi funkcijami zadovoljuje 
določene človekove materialne in nematerialne 
potrebe. Naravni ali gospodarski gozd opravlja 
svoje funkcije neodvisno – kot ekosistem. V 
njem se pogosto skriva potencial, da z njim ali 
določenim stanjem zadovoljuje določene potrebe. 
In potrebe so tiste, ki v konkretnih primerih in 
času prikličejo v življenje določene vloge gozda.

Klasično gozdarstvo se je razvijalo in razvilo 
predvsem iz lesnoproizvodne vloge. Z razvojem 
družbe in hkratnim slabšanjem okolja se je pomno-
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žilo število vlog gozda. Dandanes govorimo o treh 
sklopih vlog: socialnih, okoljskih in proizvodnih. 
Zdajšnji nabor vlog še ni popoln; porajajo se vedno 
nove kot odraz razvoja družbe s spremembami 
v okolju. Povečujejo se predvsem okoljske vloge 
(krajinska, gozd kot ponor ogljika …) in socialne 
(premoženjska, zaposlitvena, sprostitvena, duhovna 
…). Vloge so med seboj povezane, prepletene. 
Mnogokrat sobivanje med njimi ni enostavno, 
kajti nobena od vlog naj ne bi prestopila meje 
nosilnih zmogljivosti. Vse to nas vodi v paradigmo 
slovenskega gozdnega gospodarjenja, ki sloni na 
treh načelih: sonaravnosti, trajnosti, mnogona-
menskosti. To pomeni, da gre za povezovanje vseh 
funkcij (vlog) gozdov in njihove rabe, upoštevaje 
območne posebnosti, gospodarske razmere in 
družbene potrebe ter optimalni donos materialne 
in nematerialne rabe gozdov, vezane na trajnost 
donosov vseh funkcij oz. vlog gozda z ukrepi, ki 
so sorodni Naravi. človek je torej prisiljen iskati 
kompromis med tem, kar hoče, in tistim, kar gozd 
in gozdni prostor zmoreta. Gre za kompromis 
med javnim in zasebnim interesom ter močjo 

Gozda. Skratka, gre za razumevanje naravnega 
razvoja gozdov in gozdnega prostora ter njegovih 
zakonitosti pri gospodarjenju. Vse to je temelj za 
ohranitev in uspešen razvoj gozdov in hkrati tudi 
za ohranitev človeku prijaznega bivalnega okolja. 
Govorimo o široki paradigmi razvoja, ki je: 
–  nenehno napredovanje znanosti in drugih 

dejavnikov, ki krepijo uspešnost gospodarstva 
in storitev brez škodljivih posledic v okolju, 
in vplivajo na izboljšanje okoljskih razmer za 
zdravo in človeka vredno življenje,

–  uravnotežen razvoj je ekološko zmeren, ohra-
nja obstoječe naravne vrste in njihov genetski 
vložek za razvoj ekosistemov ter krepi družbeno 
skupnost (Ferreira, 2005).

2 OGLARSTVO V SLOVENIJI
2.1 Zgodovina
Beseda oglarstvo, oglarjenje ali oglarija pomeni 
pridobivanje oglja v kopah. Tak način izkoriščanja 
lesa je znan že iz davnine. Poogljevanje poteka pri 
omejenem dostopu zraka in edini glavni proizvod 

je oglje. Kuhanje oglja poteka z nepopolnim zgo-
revanjem lesa v jamah, kopah ali prenosnih pečeh 
(Ilc, 2011). Oglarjenje je bilo glavni izvor sredstev 
za balzamiranje trupel oseb v egipčanski kulturi 
(3100 do 332 pr. n. št.). Lahko rečemo, da je oglje 
ves čas spremljalo človeške kulture do srednjega 
veka, posebno v tistih krajih, kjer sta se razvijala 
rudarstvo in pridobivanje železa. Pri nas se je šele 
v dobi renesanse razmahnilo železarstvo, vendar 
ga ne bi bilo brez gozdov in obsežne proizvodnje 
oglja. Z razvojem rudarstva in prometa, predvsem 
železniškega, je premog začel nadomeščati oglje 
v metalurgiji, vendar ga ni povsem nadomestil, 
predvsem v fužinarstvu ne. V tistih časih gozd ni 
imel take vrednosti, kot jo ima dandanes. Oglje 
je bilo pomemben proizvod vse do devetdesetih 
let devetnajstega stoletja, ko so bukov les začeli 
uporabljati tudi v tehnične namene in je dosegal 
boljšo ceno kot oglje (Prah, 2002). Sevnik (Oglar-
stvo, 1940, Prispevek na Anketi, februar–marec 
1941) poroča o pomenu oglarstva v obdobju med 
vojnama: Za časa velikega gospodarskega prospeha 
v letih 1928/29 se je izvozilo iz naše države (Jugo-

Zlaganje kopeV podnožje kope oglar položi križ, ki nikoli ne zgori.
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slavija) okoli 6.700 desettonskih vagonov oglja. 
Dravska banovina je bila udeležena pri tem skoro s 
polovico. Še vedno lahko povsod v naših gozdovih 
najdemo ostanke kopišč. 

2.2  Oglarstvo in vloge
Oglarstvo lahko ponovno zadovoljuje in aktivira več 
vlog gozda, predvsem pa proizvodne in socialne. 
Dandanes oglarjenje omogoča ohranitev identitete, 
to je mentalne podobe območja. Je paradigma 
samosvojosti skozi naravne in grajene posebnosti.

2.2.1 Oglarjenje v okolju
Oglarjenje se ponuja kot ena izmed morebitnih 
rešitev gospodarjenja v mlajših gozdovih, kjer je 
nega gozdov z redčenji najbolj potrebna. To pa 
je že količina, ki v dobršni meri rešuje problem 
redčenj v mlajših sestojih in trženje na tržišču 
manj kakovostnih lesnih sortimentov. Oglarstvo 
lahko daje gozdnemu posestniku dodatni vir 
dohodkov.

Drugi zelo pozitiven vidik oglarjenja je v 
ohranjanju kulturne krajine. Kmetijske površine 
se vse bolj zaraščajo. Z izrabo te lesne mase v oglje 

nedvomno pripomoremo k zmanjšanju površin, 
ki so se zarastle.

2.2.2  Oglarstvo in oglar
Za oglarja ima pridobivanje oglja večplasten 
pomen, ki bi ga lahko razdelili na sociološki in 
denarno-pridobitveni del.

Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja kulturno 
krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških površin 
in opravlja nego v mladem gozdu, temveč postaja 
učitelj, raziskovalec in vodnik. Lahko začuti, da 
zna delati nekaj posebnega in vrednega. Poleg 
oglja lahko prodaja še naravno in kulturno 
krajino, oglarsko kolibo, lastne pridelke, od 
jabolčnika do kruha. Z druženjem dviga sam 
sebe in okolico.

2.2.3  Oglarstvo in turizem
Oglarjenje kot turistična zanimivost je nedvomno 
zgodba. Kraj je lahko prepoznaven po kopah, kar 
daje enkratnost v razpoznavnosti kot deželo oglar-
jev. In ta posebnost, drugačnost, lahko pomeni 
dobro vzpodbudo za vabilo obiskovalcem v ta 
prostor. Preživeti noč z oglarjem in prespati v 

oglarski kolibi je nedvomno doživetje. Risanje z 
ogljem, ustvarjanje z ogljem lahko pritegne raz-
lične profile umetnikov, ki obogatijo duhovnost 
kraja. Nikakor ne smemo pozabiti na oglarske 
dneve, skupni pohod, ki domačine združuje v 
skupne akcije in skupne nastope na trgu, pod eno 
oglarsko blagovno znamko. Oglarjenje povežemo 
na kovačije, kovačije na ….In tako so sklenjeni 
različni krogi dela in razmišljanja. 

3.2 Oglarji in oglarstvo dandanes v 
Sloveniji

V Sloveniji vsako leto oglari več kot petdeset oglar-
jev, ki na leto zložijo in skuhajo približno sto kop, kar 
pomeni okoli 500 ton oglja. Neformalno so pove-
zani v Klub oglarjev Slovenije, ki so ga ustanovili 
leta 2009. Klub oglarjev Slovenije je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje oglarjev. 

Zdaj oglje uporabljamo predvsem za peko na 
žaru. Na Slovenskem so »živa kopišča« na več kot 
dvajsetih mestih. Poleg tega imamo dve tematski 
poti, ki sta posvečeni oglarstvu: Pot sv. Mohorja v 
Selški dolini in Oglarska pot v Oglarski deželi Dole 
pri Litiji. Oglarstvo v Dolah pri Litiji na Dolenjskem 

in v Selški dolini poteka skoraj vse leto, saj se vedno 
najde oglar, ki pripravlja les ali ga poogluje. 

3 Prihodnost oglarstva v Sloveniji
Na Slovenskem ima oglarstvo prihodnost, ki je 
sicer odvisna od primerne prodajne možnosti 
oglja, vendar je naše oglje kakovostno in tržno 
zanimivo. Poleg tega ima oglje visoko kurilno vre-
dnost. S posebno blagovno znamko bi oglje lahko 
dobilo višjo ceno. Na tak način bi postalo še bolj 
tržno zanimivo blago. Na Slovenskem oglarstvo 
namreč že postaja tržno zanimiva dejavnost. Svojo 
prihodnost ima zlasti v turizmu. Prihodnost naj 
temelji predvsem na konceptu kakovosti. Temu pa 
bodo morali ponuditi doživetje podeželja (emocije 
tradicije in naravnih lepot), graditi na miru, čistoči, 
vonju podeželja in okusni, kakovostni hrani. Za ta 
segment je potreben oseben, intimen odnos, saj 
gre za posameznike ali majhne skupine. 

Največji kapital projekta oglarjenja v Sloveniji 
lahko strnemo v točke:

 – oglarska kadeča kopa kot medij za združevanje 
 – izjemnost prostovoljne naravnanosti dela
 – voden obisk spoznavanja sožitja človeka in 

Narave

Janez Medved iz oglarske dežele  vsako leto skuha 6 in več kop Likovna kolonija ob kopi
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oglarski kolibi je nedvomno doživetje. Risanje z 
ogljem, ustvarjanje z ogljem lahko pritegne raz-
lične profile umetnikov, ki obogatijo duhovnost 
kraja. Nikakor ne smemo pozabiti na oglarske 
dneve, skupni pohod, ki domačine združuje v 
skupne akcije in skupne nastope na trgu, pod eno 
oglarsko blagovno znamko. Oglarjenje povežemo 
na kovačije, kovačije na ….In tako so sklenjeni 
različni krogi dela in razmišljanja. 

3.2 Oglarji in oglarstvo dandanes v 
Sloveniji

V Sloveniji vsako leto oglari več kot petdeset oglar-
jev, ki na leto zložijo in skuhajo približno sto kop, kar 
pomeni okoli 500 ton oglja. Neformalno so pove-
zani v Klub oglarjev Slovenije, ki so ga ustanovili 
leta 2009. Klub oglarjev Slovenije je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje oglarjev. 

Zdaj oglje uporabljamo predvsem za peko na 
žaru. Na Slovenskem so »živa kopišča« na več kot 
dvajsetih mestih. Poleg tega imamo dve tematski 
poti, ki sta posvečeni oglarstvu: Pot sv. Mohorja v 
Selški dolini in Oglarska pot v Oglarski deželi Dole 
pri Litiji. Oglarstvo v Dolah pri Litiji na Dolenjskem 

in v Selški dolini poteka skoraj vse leto, saj se vedno 
najde oglar, ki pripravlja les ali ga poogluje. 

3 Prihodnost oglarstva v Sloveniji
Na Slovenskem ima oglarstvo prihodnost, ki je 
sicer odvisna od primerne prodajne možnosti 
oglja, vendar je naše oglje kakovostno in tržno 
zanimivo. Poleg tega ima oglje visoko kurilno vre-
dnost. S posebno blagovno znamko bi oglje lahko 
dobilo višjo ceno. Na tak način bi postalo še bolj 
tržno zanimivo blago. Na Slovenskem oglarstvo 
namreč že postaja tržno zanimiva dejavnost. Svojo 
prihodnost ima zlasti v turizmu. Prihodnost naj 
temelji predvsem na konceptu kakovosti. Temu pa 
bodo morali ponuditi doživetje podeželja (emocije 
tradicije in naravnih lepot), graditi na miru, čistoči, 
vonju podeželja in okusni, kakovostni hrani. Za ta 
segment je potreben oseben, intimen odnos, saj 
gre za posameznike ali majhne skupine. 

Največji kapital projekta oglarjenja v Sloveniji 
lahko strnemo v točke:

 – oglarska kadeča kopa kot medij za združevanje 
 – izjemnost prostovoljne naravnanosti dela
 – voden obisk spoznavanja sožitja človeka in 

Narave

Janez Medved iz oglarske dežele  vsako leto skuha 6 in več kop Likovna kolonija ob kopi
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Les je bil ključnega pomena pri razvoju in preži-
vetju človeka skozi celotno njegovo zgodovino. 
Drevesa zagotavljajo življenjsko pomembno okolje 
za življenje ljudi in živali s proizvodnjo kisika, 
hranljivih snovi ter zdravilnih zelišč in zagotavljajo 
material za izgradnjo bivališč, snovi, ki so v vseh 
fazah kulturnega razvoja človeka (papir, pohištvo, 
glasbila, umetnine itn.). Tudi v sodobnem svetu, ki 
je prepleten z najnaprednejšimi tehnologijami in 
materiali, je les še vedno nenadomestljiv v grad-
beništvu in pohištveni industriji predvsem zaradi 
svoje lepote, uporabnosti in splošne dosegljivosti.

Zavedanje splošnih koristnih funkcij narave 
in gozda se povečuje tudi na globalni ravni, zato 
je Generalna skupščina Združenih narodov leto 
2011 razglasila za mednarodno leto gozdov, ki 
je potekalo pod geslom Gozdovi za ljudi. Namen 
mednarodnega leta gozdov je predvsem zaustavitev 
čezmernega krčenja gozdov, ki na globalni ravni 
resno ogroža obstoj gozda (predvsem tropskega 
deževnega gozda), oblikovanje varovanih območij, 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter povečanje 
javnega zanimanja za gozd. Na globalni in na naci-
onalnih ravneh ob tem potekajo različne aktivnosti, 
ki krepijo zavedanje o pomenu gozdov, ki opravljajo 
številne ekološke, socialne in proizvodne funkcije.

V Sloveniji so ob mednarodnem letu gozdov 
potekale številne delavnice, javne prireditve in 
strokovne razprave na temo gozdov. Nekatere 
cilje, za katere si na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) 
prizadevamo v okviru mednarodnega leta gozdov 
skupaj z javno gozdarsko službo in lastniki gozdov, 
smo v Sloveniji že dosegli. Z gozdovi gospodarimo 
trajnostno, sonaravno in večnamensko. Kljub 
temu so pred nami še številni izzivi.

V Sloveniji je eden izmed pomembnih ciljev 
povečanje rabe lesa. Slovenija je med najbolj 
gozdnatimi državami v Evropski uniji, saj skoraj 
60 odstotkov njenega ozemlja prekriva gozd. V 
prejšnjih desetletjih lesni predelovalni industriji 
v Sloveniji ni bilo namenjeno dovolj pozorno-
sti, zato so lesnopredelovalna podjetja postala 

Akcijski načrt za uveljavitev gospodarskega kompleksa 
Gozdarstvo – Lesna predelava
Anica ZAVRL BOGATAJ, mag. Luka ZAJEC; MKGP, Komisija GOZD - LES

nekonkurenčna na evropskem trgu, nekdanji 
južni trgi pa so postali nedosegljivi za nekdaj 
cenjeno slovensko blago. Razlogov za to je več, 
najpomembnejši pa so zagotovo neprilagojenost 
tehnologij in stroškov dela glede na trg ter pre-
velika želja posameznikov po privatizaciji nekdaj 
uspešnih državnih podjetij. Posledica je bila pre-
kinjena proizvodnja veriga od gozda do končnega 
in izguba številnih delovnih mest. Slovenske žage 
predelajo in razžagajo vse manj lesa, saj ta že v 
obliki hlodovine odteka na druge evropske trge, 
kjer so višje odkupne cene lesa. 

Dandanes smo priča zanimivemu protislovju. 
Slovenski gozdovi so rastiščno pestri in vsebujejo 
več kot 330 mio m3 lesa v svoji lesni zalogi. V 
slovenskih gozdovih na leto priraste več kot 9 
mio m3 lesa bruto. Ob upoštevanju trajnostnih in 
sonaravnih načinov gospodarjenja bi lahko na leto 
posekali več kot 6,5 mio m3 lesa, vendar ga zaradi 
lastniških zakonitosti in nepripravljenosti lastnikov 
gozdov za delo v njihovem gozdu posekamo le 3,37 
mio m3 lesa (bruto) na leto (po podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije za leto 2010). Tako vsako 
leto v gozdu ostane veliko lesa, posledica česar je 
akumulacija prirastka prek optimalne ekonomske 
vrednosti lesa, zaradi česar v gozdu in družbi 
nastajata velika ekonomska in ekološka škoda.

V zadnjem času se čedalje bolj zavedamo vseh 
pozitivnih učinkov, ki jih prinaša raba lesa in drugih 
naravnih materialov. Mednje spadajo zlasti varo-
vanje okolja, kakovost bivanja, blažitev podnebnih 
sprememb, uporaba izdelkov iz lesa ob izteku nji-
hove uporabe kot obnovljivi vir energije in drugi. 

Ministrstva se zavedajo problematike, ki pesti 
gozdno-lesni sektor, vendar so ga doslej prek 
številnih razvojnih projektov in Programa razvoja 
podeželja (PRP), ki vzpodbuja vlaganja v gozdove 
z izgradnjo gozdnih prometnic za varnejšo in 
ekonomično delo v gozdu, nakup nove varovalne 
in strojne opreme, nakup strojev za primarno 
predelavo lesa na kmetijah, reševale le delno. 

V okviru Programa razvoja podeželja je bilo v 
obdobju od leta 2007 do konca leta 2010 le za ukrep 

Povzetki prispevkov posveta »Izkoriščanje goz-
dnih proizvodov v Slovenskem gospodarstvu,  
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 – osebna rast
 – razvoj podeželja (inovativnost)

Uspeh razvoja podeželja je, če je del zgodbe 
oz. razvoja širše paradigme trajnostnega razvoja 
(interdisciplinaren pristop, zavedanje identitete). 
Razmišljaj globalno, deluj lokalno. Razvoj pode-
želja naj dopolnjuje tradicionalen način življenja 
ljudi. Država pa je tista, ki mora znati obogatiti 
lokalno pobudo.

Ključno je delo z ljudmi in pomembno je 
izobraževanje podeželanov. Pomembne so raz-
lične oblike povezovanja, in sicer formalne in 
neformalne.

Ugotavljamo tudi, da je glavni dejavnik, da se 
je oglarjenje ohranilo, tradicija. In to tradicijo 
velja »nagraditi« s strani državnih ukrepov, tako 
da bo oglarjenje tudi ekonomsko zanimivo. 
Takrat bomo marsikje lahko nedvomno priča 
povečanju opravljenih negovalnih del v gozdu 
ter zmanjševanju zaraščanja krajine. Predvsem pa 

se ljudje ne bodo fizično in duhovno odmaknili 
s podeželja. 
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