
OBNoVIMO slOvEnSke gozdOVE
2 milijona sadik za 2 milijona uniČEnih dreves v žledolomu
Družbeno odgovorna akcija Zveze tabornikov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije



Žledolom 2014

“Od katastrofalnega žledu, v katerem je bila poškodovana polovica slovenskih gozdov in zaradi katerega 
bo potrebno posekati prek 9 milijonov m³ lesa, so minili trije meseci. V sanacijskem načrtu, 
ki ga je Zavod pripravil pred mesecem dni, je bilo predvideno, da bodo dela potekala nekaj let. 
Škoda v gozdovih, na gozdnih cestah in protipožarnih presekah v sistemu AJDA (elektronski centraliziran 
zajem in obdelava vlog oškodovancev v naravnih nesrečah) je izračunana na 214 milijonov evrov.”

vir: zavod za gozdove slovenije

Črni zimski dnevi od 30. januarja do 10. februarja 2014!



NARAVNA NESREČA
S sajenjem oziroma setvijo bo potrebno obnoviti skoraj 900 ha poškodovanih gozdov!



KAJ PREDLAGAMO?
•	V 1. fazi bomo vzpostavili spletno infrastrukturo (www.obnovimo-gozdove.si) 
 in (po)sadili virtualni gozd.

•	Fizične osebe bomo s pomočjo medijskih partnerjev pozvali, 
 naj pošljejo SMS in prispevajo 1 € za nakup sadike.

•	Poslovne partnerje pa bomo prosili za donacije, 
 ki se bodo odražale v številu sadik .



IZ VIRTUALNEGA V RESNIČNO
•	V 2. fazi bomo z zbranim denarjem sadili donirane sadike dreves.

•	Pod strokovnim nadzorom Zavoda za gozdove Slovenije bomo oktobra 2014 
 pripravili vseslovensko akcijo sajenja sadik na območjih, ki jih je najbolj 
 prizadel žled in kjer boste lahko sodelovali tudi vi! 

•	Če bomo zbrali presežek sredstev, bomo akcijo ponovili spomladi 2015 in 
 morebiti tudi jeseni 2015.



KO SLOVENCI STOPIMO SKUPAJ,
LAHKO PREMAGAMO TUDI POSLEDICE NARAVNIH NESREČ!

TO SMO DOKAZALI ŽE VEČKRAT!



ČAsovnica projekta

JUNIJ
uradna medijska 
predstavitev projekta

JUNIJ - OKTOBER
akcija + 
izobraževanja

OKTOBER
sajenje kupljenih 
dreves



1 drevo / slovenca = 2 milijona dreves



Podprite torej vseslovenski družbeno odgovoren projekt 
Zveze Tabornikov Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije 

Obnovimo slovenske gozdove 
ter darujte 1 € ali več za nakup novih sadik, 

ki jih bomo jeseni skupaj z vami posadili v ranjeni naravi.





MEDIJSKI/PR PROJEKT

Znotraj akcije bo prostor tudi za pedagoške aktivnosti: 
prek medijskih partnerjev bomo slovensko družbo učili o pomenu 
in specifikah gozda, mlade pa naučili vzgojiti lastno sadiko.



ZAKAJ?

Večina poškodovanega gozda se bo obnovila z naravnim pomlajevanjem. 
Na devetsto hektarih, ki jih je Zavod za gozdove predvidel za umetno obnovo, 
pa je pomembno, da je gozd zasnovan strokovno s sadikami ustreznih vrst in 
kakovosti. Z obnovo namreč v veliki meri določimo, kako bo gozd izgledal
in rasel naslednje stoletje.



KAJ JE UMETNA OBNOVA?
•	 Obnova gozda s sajenjem sadik in setvijo semena  
 je izjemen ukrep, ki ga koristimo v razmerah:

• ko so gozdovi poškodovani na večji površini,

•  ko obstaja nevarnost razvoja erozijskih procesov,

•  ko ni možnosti za naravno nasemenitev,

•  ko je motena naravna obnova,

•  ko želimo zamenjati obstoječo rastiščem
neustrezno drevesno sestavo, na primer v
primeru enovrstnih, nenaravnih umetno
osnovanih smrekovih gozdov.

•	 Obnova gozda s sajenjem sadik ali setvijo
semena gozdnih drevesnih vrst je med 
vsemi gozdnogojitvenimi ukrepi daleč 
najdražji ukrep.

 
•	 Strošek uspešno izvedene obnove gozda 
 je med tri in pet tisoč evri na hektar.



KAKŠNE SADIKE UPORABLJAMO?

Sadike, ki se lahko uporabljajo v Sloveniji za obnovo gozda s sajenjem sadik, 
morajo biti vzgojene skladno z Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu. 
To pomeni, da mora biti seme za vzgojo sadik pridobljeno v registriranem 
semenskem objektu, zanj mora biti izdano glavno spričevalo o istovetnosti 
reprodukcijskega materiala s provenienčnim izvorom in rastlinski potni list. 



TO JE EKOLOŠKI PROJEKT.
KOMUNIKACIJE SO (SKORAJ) POVSEM BREZPAPIRNE.



HVALA, KER STE POMAGALI 
OBNOVITI SLOVENSKI GOZD!


