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1. DAN 16 03 2022

9.00–9.15  
Andrej Pančur: Uvodni pozdrav
Žarko Lazarević: Uvodni nagovor vodje programske skupine 
Ekonomska, socialna in okoljska zgodovina Slovenije

9.15–10.45
•	 Nikolaj Torelli: Vzdržnost (»trajnost«) in fiskalno pravilo sta 

se rodili v gozdu
•	 Peter Železnik: Gozd in gozdarstvo Slovenije 
•	 Alenka Kačičnik Gabrič: Gozdovi in gospodarjenje z njimi na 

današnjem slovenskem ozemlju v preteklosti 
•	 Marko Kovač: Gozdnogospodarsko načrtovanje na ozemlju  

Slovenije skozi čas
Diskusija

10.45–11.00  Odmor

11.00–12.30
•	 Stane Granda: Gozdna veleposest na Kranjskem v obdobju 

pred zlomom Avstro-Ogrske
•	 Aleksander Panjek: Leopardov vzorec: o oblikah rabe gozdov 

in njihovih interpretacijah na primeru zahodne Slovenije v 
predindustrijski dobi

•	 Filip Čuček: Gozdne posesti rodbine Windisch-Graetz na 
Pohorju

•	 Anna Varga: Case Studies for Forest and Pasture Enclosure 
during the 19th Century in the Transdanubian Region of 
Hungary

Diskusija

12.30–12.45 Odmor
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12.45– 14.00
•	 Žiga Zwitter, Maja Andrič: Gospodarska zgodovina gozdov na 

Solčavskem in v okolici v luči pelodnega zapisa in pisnih virov 
ter njeni vplivi na vrstno sestavo gozdov: 12.–18. stoletje

•	 Nikita Meden, Katja Mihurko Poniž: Na Žabjeku »za volje Pravice 
preganjine«: korespondenca med zakoncema Kremenšek in 
širši kontekst gozdnih prekrškov v 19. stoletju

•	 Mojca Ramšak: Smola med gozdnim gospodarjenjem, mitologijo, 
literaturo in ljudskim slovstvom 

Diskusija

Kosilo za referente



4

9.00 – 10.15
•	 Peter Skoberne: Vloga gozdarstva pri varstvu narave  

na Slovenskem
•	 Meta Remec: »Državni sovražnik št. 2«: zatiranje lubadarja in 

drugih drevesnih škodljivcev v slovenskih gozdovih od  
sredine 19. stoletja dalje

•	 Željko Oset: Tam, kjer umirajo gozdovi, izgine življenje 
Diskusija

10.15 – 10.30 Odmor

10.30–11.45
•	 Dunja Dobaja: Gozdarsko šolstvo v Sloveniji
•	 Anže Japelj: Ekosistemske storitve: razvoj in današnji politični 

kontekst v gozdarstvu 
•	 Nataša Henig Miščič: Vzgoja sviloprejk kot priložnost za dodaten 

zaslužek na Kranjskem v 19. stoletju 
Diskusija

11.45–12.00 Odmor

12.00–13.30
•	 Aleksander Lorenčič: Razvoj lesne industrije od nastanka do 

danes
•	 Ivan Smiljanić: Stečaji lesnih trgovcev na Slovenskem do druge 

svetovne vojne
•	 Marta Rendla: Pohištvena in lesno predelovalna industrija  

v socializmu: Značilnosti, razvoj in njena vloga kot gospodarske 
panoge

•	 Miha Humar: Vzpon in padec lesne industrije
Diskusija

Kosilo za referente

2. DAN 17 03 2022
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Zaradi hitre rasti prebivalstva in razvoja mest ter industrije v 17. in 18. stol. so 
potrebe po lesu kot gradivu in energentu v Evropi nezadržno rasle. Gozdovi 
so bili zaradi nevzdržne rabe opustošeni, še posebej v Schwarzwaldu in 
na Saškem. V času silnega in vsesplošnega pomanjkanja lesa je leta 1713 
nastalo znamenito delo saškega rudniškega superintendanta Hansa Carla 
von Carlowitza Silvicultura Oeconomica. Rodil se je pojem vzdržnost (v nem. 
originalu Nachhaltigkeit, angl. sustainablity), katerega nekorektni slovenski 
prevod je »trajnost«. Temeljno sporočilo je bilo: »Posekamo lahko le toliko lesa, 
kot ga priraste,« ki je tudi temelj zlatega fiskalnega pravila: »Porabimo lahko le 
toliko, kot ustvarimo,« in vodilo preživetja človeštva v 3. tisočletju.

Nikolaj TORELLI, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Vzdržnost (»trajnost«) in fiskalno pravilo 
sta se rodili v gozdu
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Gozdovi pokrivajo več kot polovico Slovenije (58,07 %) in predstavljajo njen 
bistven krajinski element. Slovenija je prav tako gorata država, saj več kot 
tretjina njenega ozemlja leži na nadmorski višini nad 600 m, pri tem pa 
ima polovica našega ozemlja naklon večji od 20 %. Gozdovi so se v Sloveniji 
večinoma ohranili na višjih nadmorskih višinah in večjih naklonih, manj 
primernih za kmetijstvo. Tam pride vloga gozdov pri varovanju pred naravnimi 
nesrečami še posebej v ospredje. Stabilna kmetijska pridelava je tako v 
Sloveniji mogoča le ob ohranjanju visoke gozdnatosti. Slovenski gozdovi so torej 
bistvena značilnost in sestavni del našega okolja, pri tem pa njihove varovalne 
in socialne funkcije vseskozi pridobivajo na pomenu.

Podnebje se v Sloveniji oblikuje pod vplivom Sredozemskega moja, Alp in 
Panonske nižine, kar bistveno vpliva na pestrost gozdov. Med slovenskimi 
gozdovi prevladujejo bukovi gozdovi, ki z bukovo-hrastovimi gozdovi in jelovo-
bukovimi gozdovi predstavljajo 70 % vseh gozdov. V slovenskih gozdovih lahko 
najdemo 71 drevesnih vrst, od katerih 10 vrst štejemo med iglavce in 61 med 
listavce.

Tradicija načrtnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji je stara več stoletij. Z 
načrtovanjem so začeli v gozdovih okoli idrijskega rudnika živega srebra, kjer 
je bil prvi etat načrtovan že v letu 1742. Razvoj gospodarjenja z gozdovi se je 
od takratnih evropskih pristopov začel bistveno razlikovati po letu 1892, ko so 
bili sprejeti načrti Leopolda Hufnagla za Auerspergove gozdove na Kočevskem, 
v katerih je urejevalec začrtal odmik od uveljavljenega golosečnega sistema. 
Z novimi pristopi so se želeli izogniti zakrasevanju površin. V tistem času je 
bilo v polnem razmahu tudi pogozdovanje slovenskega Krasa, ki je dosežek 
gozdarske stroke, priznan v svetovnem merilu. Takratni gozdarski strokovnjaki 
na področju Slovenije so sledili razvoju idej o modernejših oblikah gospodarjenja 

Peter ŽELEZNIK, Zavod RS za varstvo narave

Gozdovi in gozdarstvo Slovenije
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z gozdovi, ki so nastajali v Franciji, Švici in še kje. Pri tem so tuje ideje prenašali 
v svoje delo na prilagojen in originalen način ali celo uveljavljali svoje lastne 
pristope, kar je v zadnjih 150 letih vodilo v oblikovanje t. i. »slovenske šole 
gozdarstva«, avtohtonega doprinosa gozdarskih strokovnjakov s področja 
Slovenije k odnosu do gozda. 

Temeljni principi sedanjega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji so:

• vzdržnost – vzdržno ohranjanje gozdov, vzdržna raba njihovih dobrin in 
nematerialnih funkcij,

• sonaravno gospodarjenje – gozdovi se izkoriščajo z intenziteto in na način, 
da se zagotovi trajno ohranjanje vseh njihovih naravnih sestavin,

• večnamensko gospodarjenje – pristop, ki upošteva uravnotežen pomen 
ekoloških, proizvodnih in socialnih vlog gozdov.
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V preteklosti sta bila gozd in les za življenje ljudi neobhodno potrebna. Sprva 
so bila vsaj delno lesena njihova bivališča, les so potrebovali za kurjenje in 
pripravo hrane, za delovna orodja ter za popravila vsega naštetega, ker pa je bilo 
pašnih površin vedno premalo, so v gozdovih tudi pasli. Kmetje v okviru svojih 
hub, razen v visokogorskem svetu, praviloma niso posedovali gozdnih površin, 
les pa so dobivali iz gozdov fevdalcev, ki so pravico do njihovega koriščenja 
podeljevali za npr. uslugo ali posebno delo, ki ga je kmet opravil zanje. Način 
koriščenja zemljišča za potrebe kmetovanja, ki je v lasti nekoga drugega, se 
imenuje kmečka služnost. Zaradi vsestranske uporabnosti kmetovanje brez 
služnostnih pravic nekdaj tako rekoč ni bilo mogoče. 

Les je bilo mogoče pridobiti v gozdu in na nekaterih drugih zemljiških kulturah, 
travnikih pašnikih in celo njivah. Služnosti so se pojavljale v različnih 
kombinacijah in oblikah, upravičenci pa so jih koristili kot posamezniki ali 
pa kot skupnost. Med seboj so bile močno prepletene; obstajala je množica 
različnih kombinacij služnosti na istem zemljišču ali za istega koristnika ali 
istega podeljevalca. 

Poleg pridobivanja lesa za najrazličnejše namene in drugih potrebnih gozdnih 
produktov je gozd oz. drevje služilo tudi za koriščenje pravice do sence, kar 
je pomenilo, da so lahko pastirji živino prignali v senco, kadar je sonce na 
pašnikih preveč pripekalo, fevdalci pa so večkrat podeljevali tudi pravico do lova 
nižjih živali, npr. zajcev in ptičev. Gozd je lahko obremenjevala tudi pravica do 
poti ali pravica do napajanja živali, če se je vodnjak ali napajališče nahajalo v 
gozdu ob pašniku. Čeprav redko, pa se je zlasti v krajih, kjer je bilo preživetje 
zaradi različnih dejavnikov posebej težko, pojavljala pravica do sekanja t. i. 
merkantilnega lesa, ki so ga smeli služnostni upravičenci prodajati v lastni 
režiji in za lastne potrebe. 

Alenka KAČIČNIK GABRIČ, Arhiv Republike Slovenije

Gozdovi in gospodarjenje z njimi na 
današnjem slovenskem ozemlju v preteklosti
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Posebna oblika služnosti je bila pravica do rože (Blumsucht). V osnovi je 
pravica do visokogorske paše obsegala tudi pravico, da si je imetnik pravice 
na visokogorskem pašniku, ki je bil v lasti nekoga drugega, postavil poslopje 
za bivanje in prenočevanje v času paše. Večkrat so si imetniki rože poleg 
poslopja za bivanje postavili še prostor za predelovanje mleka in skladiščenje 
potrebščin, npr. sena, ter ogrado za živino. Nekateri so si smeli pripraviti tudi 
gredo, na kateri so gojili vsaj nekaj zelenjave za kuho. 

Ker kmetje v zemljišča, ki niso bila del njihove kmetije, običajno niso nič 
vlagali, ampak so iz služnostnih zemljišč želeli le čim več iztisniti, so bila 
taka zemljišča praviloma izčrpana in osiromašena ter pogosto predmet 
nesporazumov in sporov. Ko je les tudi za fevdalce oz. lastnike gozda postal 
ekonomsko zanimiv, so skušali kmete, ki se pri pripravljanju lesa običajno niso 
obnašali racionalno, v koriščenju služnosti omejevati. Poskusi razreševanja 
služnosti so se skozi čas sporadično pojavljali, država pa je sistematično 
pristopila k rešitvi problema po letu 1848, saj sta bili razrešitev in odkup 
služnosti nedeljivo vezana na odpravo vezi, ki so kmeta vezale na fevdalca in 
obratno. 
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Zgodovinski pregled je pokazal, da ima gozdnogospodarsko (GG) načrtovanje 
na ozemlju današnje Slovenije dolgo tradicijo. Če so bili prvotni GG načrtovalski 
koncepti povezani predvsem z nemško gozdarsko šolo, so se ob izteku 
19. stoletja vedno bolj navezovali na domače gozdarsko znanje. Koncepti 
so sloneli predvsem na zastornem, skupinsko postopnem in prebiralnem 
gospodarjenju z gozdovi. 

Do l. 1940 je bilo GG načrtovanje z vidika znanja, koncepta in prostorsko-
časovne organiziranosti primerljivo s srednjeevropskim. Do velike spremembe 
je prišlo med letoma 1945–1991, ko je komunistični sistem GG načrtovanje 
vtkal v sistem centralno planskega gospodarjenja. To gozdarsko načrtovanje 
je bilo relativno dobro razvito v delu, ki je zadeval pridobivanje in interpretacijo 
podatkov o gozdu, medtem ko so bili organizacija načrtovanja, spoštovanje 
ekonomskih zakonitosti in lastnine ter načini odločanja neracionalni, 
nedemokratični in velikokrat tudi nerealni.

Sedanji sistem GG načrtovanja je bil na osnovi Ustave RS oblikovan z Zakonom 
o gozdovih l. 1993. S tehnološkega, vsebinskega in informacijskega vidika je 
bil posodobljen in danes predstavlja osnovo gospodarjenja z vsemi gozdovi v 
državi.

 

 

Marko KOVAČ, Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdnogospodarsko načrtovanje na 
ozemlju Slovenije skozi čas
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Stane GRANDA, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU

Gozdna veleposest na Kranjskem  
v obdobju pred zlomom Avstro-Ogrske

Veleposest je bila za družbo, v kateri so prevladovali kmetje z majhnimi 
posestmi, ena najbolj vročih političnih in socialnih tem. Tudi v deželah 
monarhije, kjer so živeli Slovenci. Zahteve po pravičnejši delitvi zemlje, 
združene kasneje pod geslom: »Zemljo tistemu, ki jo obdeluje!« so bile 
izjemno resnično pravičniške. V mnogih družinah je bilo fizično preživetje 
njenih članov resničen problem.

Slovenska veleposest je z izjemo Prekmurja gozdna. Tudi gozdni sestoji 
potrebujejo nego, obdelovanje. Seveda pa praviloma uspevajo na ozemlju, 
ki za poljedelstvo ni primerno. Kljub temu so si kmetje gozdne površine zelo 
želeli zaradi potreb po lesu, še bolj pa kot kapital, s katerim bi kratkoročno 
odpravili finančne težave. Seveda je bil to v osnovi napačen pristop. Gozd 
je potreboval razvoj lesne industrije, in ta bi lahko posredno reševala tudi 
temeljne, seveda ne vse, socialne probleme podeželja.

Analiza gozdne posesti na Kranjskem kaže na surovinsko osnovo.  Njeno 
soočenje s stanjem lesnih predelovalnih obratov pa razkriva krizo 
poslovnosti. Pomanjkanje podjetniškega duha pri gozdnih veleposestnikih, 
ki je, kot potrjujejo tudi današnje razmere, očitno trajnejšega značaja.
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Aleksander PANJEK, Fakulteta za humanistične študije,  
Univerza na Primorskem

Leopardov vzorec: dejavniki in oblike rabe 
gozdov med degradacijo in trajnostjo na 
primeru predindustrijske Primorske

Pri obravnavi zgodovine gozdov v predindustrijski dobi moramo upoštevati, 
da je bilo število subjektov, ki so tako ali drugače imeli dostop do njihovega 
izkoriščanja, razmeroma veliko in da so bile še številčnejše oblike 
rabe gozdnih virov, ki so se jih posluževali. V svojem prispevku najprej 
identificiram subjekte, dejavnike in oblike rabe gozdov in dreves med 
Julijskimi Alpami in Krasom v obdobju od 16. do 19. stoletja. To so bili na 
primer urbana središča, razni industrijski obrati, lesna trgovina in kmečko 
prebivalstvo. Zatem rezultate tega pregleda in sliko, ki se izriše na njegovi 
podlagi, soočim z dvema nasprotujočima si interpretacijama o upravljanju 
z gozdnimi viri v predmoderni preteklosti, ki soobstajata na področju 
zgodovine okolja – s teorijo degradacije ter s teorijo poznavanja lokalnih 
ekosistemov, ki zagovarja tezo, da so bili prebivalci podeželja zmožni 
trajnostne rabe naravnih virov, med njimi tudi gozdov. Glavne ugotovitve 
so sledeče: različni subjekti so učinkovali na gozdove na različne načine, 
na redčenje dreves pa je pomembno vplivala hkratna prisotnost različnih 
uporabnikov; na obravnavanem območju je mogoče zaznati zgodnjo skrb za 
gozdne vire (16. stoletje) in dodelane načine rabe dreves s strani kmečkega 
prebivalstva; pri ocenjevanju degradacije oziroma trajnosti je treba vsekakor 
upoštevati, da so bili v predindustrijski dobi gozdovi antropiziran prostor. 
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Rodbina Windisch-Graetz je bila ena najuglednejših plemiških družin 
habsburške monarhije; v 19. stoletju je bila poleg knezov Auerspergov in 
grofov Attemsov najpomembnejša na Slovenskem, kjer je imela v lasti številna 
posestva, bogata z gozdovi. Največji veleposestnik je bil knez Weriand Alois 
(1790–1867), ki je podedovana posestva v Spodnji Avstriji in na Moravskem 
prodal in pred sredo 19. stoletja kupil manjšo posest na Češkem, več pa na 
Kranjskem in Spodnjem Štajerskem (npr. Planina, Šteberk, Gor. Logatec, Jama 
(Predjama), Bogenšperk, Konjice, Oplotnica, Žiče, Podčetrtek, Bizeljsko). Pri 
mlajši liniji družine je dominiralo gospodarjenje z gozdovi, saj so gozdovi tvorili 
več kot 90 odstotkov skupne površine vseh posesti. Knez Weriand je imel pri 
organizaciji prodaje lesa srečno roko, pri čemer je imel dobiček zlasti zaradi 
potreb južne železnice po lesu. 

Veleposest Konjice z Oplotnico je Alois Weriand kupil leta 1828; med vsemi 
Windisch-Graetzovimi veleposestvi je bila največja in najbolj gozdnata (dobrih 
3700 ha gozdov). Največji del posesti in gozda je odpadel na Oplotnico. Sprva 
je v okolici delovala manjša pohorska glažuta, v nadaljevanju pa so zgradili 
cesto do Lukanje nad Oplotnico, kjer se je tudi osredinila vsa lesna dejavnost 
Windisch-Graetzovih knežjih gozdov na Pohorju. Sečnja lesa, spravilo na žage 
in prodaja so bili bistven del družinskega gospodarstva. Njegov sin Hugo 
Alfred Adolf (1823–1904) je imel v bližini Oplotnice opekarno, med letoma 
1870–93 pa steklarno. Od leta 1892 je delovala tovarna lesne volne, saj je bila 
tovrstna embalaža nujno potrebna za prevoz krhkih steklenih izdelkov. Leta 
1904 je posestva nasledil sin Hugo Weriand (1854–1920), ki je z obsežnimi 
gozdovi uspešno gospodaril; dejavnosti so bile povezane predvsem s prodajo 
obdelanega lesa, potrebnega v ladjedelništvu, na železnici in drugje. 

Med prvo svetovno vojno so se posestva prebijala skladno z vojno (začetna 
rast hektarskega donosa, nato težave z delovno silo, težave s transportom, 

Filip ČUČEK, Inštitut za novejšo zgodovino 

Gozdne posesti rodbine Windisch-
Graetz na Pohorju
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stagnacija investicij, zakoni vojnega gospodarstva, omejena plačilna 
sposobnost zakupnikov). Po vojni je Hugo ustanovil delniško družbo Sclabsa 
(leta 1928 je bila ustanovljena še hčerinska družba Sicla), ki je pridobila 
pravice za prodajo lesa tudi na posestvih na Pohorju. Mlajša linija družine 
je imela ob agrarni reformi leta 1919, ki je »zamajala« dotedanje posestno 
stanje, okrog 9450 hektarjev posesti. Situacija nikakor ni bila rožnata 
(pomanjkanje kapitala, težave s prodajo, državna kontrola, investicijska 
negotovost). Sprva je bilo z reformo na Slovenskem odvzetih okrog 200.000 
hektarjev obdelovalnih površin (brez gozda). Po smrti Huga Werianda je pet 
dedičev skušalo rešiti čim več posestva, predvsem gozdov, ki jih je bilo največ, 
okrog 9000 hektarjev. Gozdove so skušali odkupiti, plačati odškodnino, na 
koncu pa so po vrsti odlokov in kompromisov občinam in privatnim osebam 
odstopili 1588 hektarjev. Po zakonu o likvidaciji agrarne reforme iz leta 1931 
(in 1933) je v njihovi posesti ostalo 7862 hektarjev, kar je znašalo več kot 83 % 
prvotne posesti (veleposestvom na Slovenskem je bilo odvzetih dobrih 16.000 
hektarjev obdelovalnih površin in dobrih 22.000 hektarjev gozda). 

Potem ko sta se povojna tranzicija in transformacija delno umirili, je 
prodaja lesa ponovno stekla, v proizvodnjo so vključili dotlej neizkoriščene 
gozdove, zgradili nove ceste, gozdne vlake, žage ipd. Toda druga svetovna 
vojna je pošteno »premešala« karte, saj so bili dotedanji plemiški lastniki 
razlastninjeni, njihove posesti pa nacionalizirane. 

Prispevek bo podrobneje analiziral posestno strukturo Windisch-Graetzovih 
gozdov in obratov v Lukanji nad Oplotnico po prvi svetovni vojni,  dotaknil se 
bo agrarne reforme, predvsem pa se bo osredinil na izkoriščanje pohorskih 
gozdnih virov, ki so bili tudi v obdobju med obema svetovnima vojnama bistven 
dejavnik gospodarstva mlajše veje družine. 
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Anna VARGA, Environmental Humanities Research Group, 
Department of European Ethnology – Cultural Anthropology, 
Universtiy of Pécs, Pécs, Hungary

Case studies for forest and pasture enclosure 
during the 19th Century in the Transdanubian 
region of Hungary

The 19th century represents a turning point in the history of forests in Central 
and Eastern Europe. On one hand, this is the period when German type forestry 
management has become widespread in the region and implementation of 
the enclosure, resulting in radical changes in the land management practices 
as a whole, but especially in forestry and livestock keeping. Data on the 
implementation of the enclosure measures exist in Hungary from the 1820s 
on, it was first enacted in the year of 1836, but a complete implementation was 
only provided for in the letter patent of the Emperor in 1853. In the course of the 
enclosing process the measure was against most of the local communities, but 
there were also other communities which even initiated the process themselves 
or expressed a cooperating attitude. Due to the enclosure the forest pasture 
areas were reduced in proportion and this transformed the entire silvopastoral 
systems. Locals and specialists of the era faced a number of challenged in 
terms of supervision and authority in many cases with respect to both grazing 
land and forests as a consequence of the enclosure. In my presentation, the 
process of enclosure and direct impacts on the local socio-ecological systems 
is demonstrated through a case study from Transdanubia. The project is 
founded by NKFIH PD 135651.
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Žiga ZWITTER, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Maja ANDRIČ, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU 

Gospodarska zgodovina gozdov na 
Solčavskem in v okolici v luči pelodnega 
zapisa in pisnih virov ter njeni vplivi na 
vrstno sestavo gozdov: 12.–18. stoletje

V interdisciplinarnem referatu avtorja uvodoma predstavita svoje metodološke 
prijeme, s poudarkom na glavnini publike metodološko manj znani analizi 
palinoloških vzorcev in interpretaciji pelodnega diagrama. Sledi kronološko 
strukturirana interdisciplinarna predstavitev zgodovine gozdov na podlagi 
analize pelodnih vzorcev barja Burjeva mlaka na severozahodnem Solčavskem, 
interpretirana v kontekstu pisnih virov o Solčavskem, ki jih hranijo Nadškofijski 
arhiv Ljubljana (viri gornjegrajskega gospostva, ki mu je bila podložna večina 
Solčavskega), arhiv benediktinskega samostana Št. Pavel v Laboški dolini/St. 
Paul  
im Lavanttal (viri gospostva Dobrla vas/Eberndorf, ki mu je bil v zgodnjem 
novem veku podložen del severnega Solčavskega), Štajerski deželni arhiv v 
Gradcu (predvsem podatki o kmečkem gospodarstvu iz leta 1542 in del virov 
iz notranjeavstrijskega dvornokomornega arhiva) ter v manjši meri Koroški 
deželni arhiv in Arhiv Republike Slovenije. 

Avtorja predstavita temeljni prelomnici v zgodovini gozdov na Solčavskem 
v obravnavanem obdobju, in sicer: 1. srednjeveško višinsko kolonizacijo, ko 
so se poleg nastanka obsežnih stalnih gozdnih krčevin začele živinorejske 
(gozdna paša, steljarstvo) in poljedelska raba gozdov (požigalništvo), značilne 
za sledeča stoletja, 2. uvedba lesne trgovine, ki jo podatki o plavljenju lesa na 
Solčavskem dokazujejo vsaj od 17. stoletja dalje. Ugotavljata tudi, kako lahko 
s podatki o gospodarski zgodovini solčavskih gozdov razložimo spreminjanje 
njihove vrstne sestave v času. Pokaže se denimo, da je poznosrednjeveška 
višinska kolonizacija na Solčavskem in v zaledju povzročila trajen upad deleža 
bukovo-jelovega gozda v pokrajini. 

Avtorja posebno pozornost namenjata izzivom interdisciplinarnega 
okoljskozgodo vinskega dela na področju palinološko-zgodovinopisne 
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raziskave. Po eni strani predstavljata ujemanja rezultatov, pridobljenih z 
obema metodološkima pristopoma, ter medsebojno nadgrajevanje podatkov 
in interpretacij. Po drugi strani pa poudarjata, katera ključna vprašanja je bilo 
mogoče na podlagi uporabljenih metodoloških pristopov le delno razrešiti (npr. 
omejeno uporabnost pelodnega diagrama za zgodovino požigalništva, pisni viri 
o njem pa so ohranjeni šele od 16. stoletja dalje) oziroma kje so glavne omejitve 
predstavljenega interdisciplinarnega dela. Mednje spada vprašanje prostora, 
na katerega se posamezni podatki nanašajo (pisni viri o gozdu v starejših 
obdobjih z oprijemljivimi gospodarskozgodovinskimi in okoljskozgodovinskimi 
podatki so nastali v omejenem obsegu in so le delno ohranjeni, podatki so 
pogosto relativno dobro prostorsko opredeljeni, a se neredko nanašajo le na 
nereprezentativen delež ozemlja; podatki pelodnega diagrama po eni strani 
ponujajo metodološko homogene podatke o številnih časovnih presekih v 
dolgem časovnem trajanju, pri tem pa se pogosto nanašajo na drugačno in ne 
natanko znano ozemlje (v nekaterih pogledih večje, v drugih manjše območje 
od podatkov iz pisnih virov), zato je možnost primerjav s pisnimi viri omejena. 
Kljub tovrstnim omejitvam, ki so pri interdisciplinarnem delu, ki povezuje 
zgodovinopisje starejših obdobij in naravoslovje, stalnica, interdisciplinaren 
pristop vendarle pomembno nadgrajuje razumevanje zgodovine gozda. 
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Nikita MEDEN, Katja MIHURKO PONIŽ, Fakulteta za humanistiko/
Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

Na Žabjeku »za volje Pravice preganjine«: 
korespondenca med zakoncema Kremenšek in 
širši kontekst gozdnih prekrškov v 19. stoletju

Prispevek obravnava čas regulacije služnostnih pravic na Slovenskem, 
to je devetnajsto stoletje, ki ga v povezavi s tem zaznamuje težnja po 
individualizaciji rabe zemlje, ki je bila podvržena takšni ali drugačni skupni 
rabi. Temu se pridružuje tudi tendenca po natančnejši določitvi kmečkih 
služnostnih pravic, in sicer tam, kjer niso mogle biti odpravljene ali odplačane. 
Ta prizadevanja prihajajo iz različnih smeri in člane vaških skupnosti ter 
zemljiške gospode spodbujajo k razdeljevanju srenjskih zemljišč, zemljiško 
gospodo pa k regulaciji servitutnih pravic, ki so jih kmetje imeli na njihovih 
zemljiščih. V gozdovih, ki so bili po večini v lasti vladarja, deželnega kneza, 
zemljiškega gospoda ali vaške skupnosti oziroma kasneje občine, so imeli 
kmetje določene pravice, zlasti pa vedno več prepovedi. V obdobju novega veka 
smo priča naraščanju pomena zemlje tako za gosposko kot tudi za kmete. 
Ena od posledic tega je, da država in lastniki ali posestniki gozdov vedno 
bolj omejujejo kmečke servitutne pravice. Kmečke pravice so bile natančno 
določene in ob prekoračitvi slednjih je prekrškarja čakala kazen. V prispevku 
bosta na posameznih primerih interpretirana razsežnost gozdnih prekrškov 
in kmečki odnos do koriščenja gozdov na območju takratnih dežel Kranjske 
in Goriško-Gradiščanske. Paleta gozdnih prekrškov nam bo ponudila vpogled 
v socialno stanje tedanjega kmečkega prebivalstva. Poudarek bo tudi na tem, 
kako so se prekrškarji zagovarjali in kakšnih kazni so bili deležni. Nenazadnje 
se bomo ozrli na prošnje posameznikov za koriščenje gozdov, kar nam bo 
skupaj s paleto prekrškov naslikalo odnos kmečkega prebivalstva do gozdov in 
tamkajšnjih prepovedi. Povlekli bomo vzporednice s primerom egodokumeta, ki 
ga predstavlja korespondenca med zakoncema Kremenšek, ki se je odvijala, ko 
je hišni gospodar pristal v zaporu, kjer je prestajal kazen prav zaradi gozdnega 
prekrška, to je krivosečnje. Poskušali bomo razumeti, kakšne socialne, 
ekonomske in družbene posledice je imel ta gozdni prekršek za družino 
Kremenšek. 
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Mojca RAMŠAK, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine, Univerza v 
Ljubljani in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Heritološki 
laboratorij, Univerza v Ljubljani

Smola med gozdnim gospodarjenjem, 
mitologijo, literaturo in ljudskim slovstvom

 
Smola je lepljiv rumenkastorjav izcedek lesnatih rastlin, zlasti iglavcev, ki 
ni topen v vodi, se strdi na zraku in za katerega so fragmentarno izpričane 
nekatere rabe v gospodarstvu, ladjedelništvu, ljudski medicini in prehrani. V 
Sloveniji so rabe smole iglavcev preučene le delno, in sicer s pretežno ljudsko-
medicinskega vidika ter avtarkičnega domačega kmečkega gospodarstva v 
predalpskem in alpskem prostoru v 19. in 20. stoletju. Mitološko izročilo o smoli 
in ljudsko verovanje sta sicer skromneje izpričani v nekaterih literarnih ter 
ljudsko-medicinskih delih, celovitega pregleda pa še nimamo.

V prispevku bo avtorica predstavila poglavitne vire, ki zapolnjujejo to praznino, 
tudi v navezavi na utilitarnost oz. praktično uporabnost smole. Obenem se bo 
ozrla širše po svetu med božanstva in duhovna bitja, ki so povezana z iglavci in 
smolo, saj so –le-to uporabljali že v bronasti dobi, v kameni dobi pa so nekatere 
vrste smole, kot je npr. jantar, uporabljali pri blagovni izmenjavi. Magični obrazci, 
ki so povezani s smolo in iglavci, so tudi del ljudskega verovanja in ritualov 
v Sloveniji, zato bo predavanje zaključila s krajšim pregledom »dediščine 
iglavcev«.
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Peter SKOBERNE, strokovnjak za varstvo narave 

Vloga gozdarstva pri varstvu narave na 
Slovenskem

O družbeno zaznavni naravovarstveni dejavnosti govorimo v drugi polovici  
19. stoletja, ko so bili vedno bolj vidni vplivi na naravo kot posledica industrijske 
revolucije. Vzniknile so številne spontane pobude, praviloma osredotočene na 
konkretne ogrožene naravne znamenitosti. Postopoma so se ti odzivi razvili v 
organizirano dejavnost z ustreznimi službami in zakonodajo. 

V preteklosti je veljal gozd za neomejeno dobrino, ki so jo največkrat stihijsko 
krčili zaradi naselij in kmetijskih površin ter ogrevanja; večji posegi so 
bili povezani z rudarstvom, fužinarstvom, oglarstvom, ladjedelništvom, 
steklarstvom in pašo. Oblasti so uvajale red na določenih območjih, na območju 
Slovenije vse od 15. stoletja z gozdnimi in rudarskimi redi. Izvajanje je bilo zelo 
odvisno od interesa lastnikov in njegovega odnosa do gozda. Gospodarjenje  
z gozdovi v celotnem cesarstvu je poenotil šele gozdni zakon iz leta 1852.

V srednjem veku so nekateri fevdalci opredeljevali lovske rezervate. Ti gozdovi 
so se ohranjali v razmeroma dobrem naravnem stanju, vendar namen za takšno 
odločitev ni bil naravovarstven. V 18. stoletju pa so nekateri veleposestniki 
načrtno izločali območja iz gospodarjenja, t. i. ‚rezervacije‘. V habsburški 
monarhiji je bil verjetno prvi grof Geort Buquoy leta 1838 (Nove Hrady, Češka). 
Podobno je gozdar veleposestnika Karla Auersperga Leopold Hufnagel v 
kočevskih gozdovih v gozdarskem načrtu leta 1892 iz gospodarjenja izločil 
nekaj oddelkov. Podrobnosti ozadja te odločitve še niso povsem pojasnjene, 
lahko pa upravičeno domnevamo, da so posledica dolgoročno postavljenih ciljih 
gospodarjenja. 

Po prvi svetovni vojni je v negotovem času nastajanja nove države Odsek za 
varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega društva za Slovenijo 
posredoval Spomenico (1920), prvi nacionalni program varstva narave, ki 
je vseboval tudi nekaj predlogov za varstvo gozdov. Odsek je za izvajanje 
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tega programa povabil k sodelovanju Antona Šivica, ki je kot visoki gozdarski 
banovinski uradnik bistveno prispeval k podpisu zakupne pogodbe za 
zavarovanje Doline triglavskih jezer, zavarovanje rastlinskih, živalskih vrst in 
jam ter drugih odločitev, povezanih z varstvom narave. Šivic je tudi opozoril 
na ostanke starih gozdov in pripravil pregled zavarovanja vrednih naravnih 
spomenikov, gozdov in parkov. 

Kmalu po drugi svetovni vojni je bila ustanovljena služba za varstvo narave, ki 
se je postopoma kadrovsko krepila, razvijala metode dela in tudi zakonodajo. 
Podobno velja za gozdarstvo, ki je bilo, izhajajoč iz tradicije dolgoročnega 
načrtovanja, dokaj ‚zeleno‘ naravnano. Zakonska prepoved golosekov je bila zelo 
napredna in za povojna leta tudi drzna poteza. Med gozdarskimi strokovnjaki, 
ki so imeli vpliv tudi na ohranjanje narave, so bili zlasti Maks Wraber 
(fitocenologija gozdov in obravnava pragozdov), Dušan Mlinšek s pobudo za 
ustanovitev mreže gozdnih rezervatov in Boštjan Anko s celovitim pristopom k 
obravnavanju gozda in krajine. Izjemno pomembna je tudi uzakonitev različnih 
funkcij gozdov.

Z vstopom Slovenije v EU (2004) in prevzemom evropskega pravnega reda 
smo vzpostavili omrežje Natura 2000. Dobrih 70 % teh območij je gozdnatih. Pri 
pripravljanju predlogov je sodelovala gozdarska stroka, upravljanje teh območij 
pa je integrirano v gozdnogospodarske načrte. 
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Meta REMEC, Inštitut za novejšo zgodovino

»Državni sovražnik št. 2«: zatiranje lubadarja 
in drugih drevesnih škodljivcev v slovenskih 
gozdovih od sredine 19. stoletja dalje 

Prispevek bo prikazal odnos do širjenja invazivnih vrst drevesnih škodljivcev: 
smrekovega lubadarja (po letu 1860) ter smrekove grizlice in pinijevega 
sprevodnega prelca (začetek 20. stoletja), ki naj bi bilo povezano s človekovimi 
posegi v gozdni ekosistem in porušenim naravnim ravnovesjem ter je 
povzročalo hudo gospodarsko škodo. V prvem obdobju so škodljivce zatirali 
mehansko, po drugi svetovni vojni pa so se začele pojavljati tudi ideje o nujnosti 
agresivnega zatiranja škodljivcev s kemičnimi preparati. Pojavljali so se poskusi 
uporabe letal, kar naj bi po zahodnem vzoru prineslo občuten tehnološki 
preskok pri zatiranju škodljivcev. Zapraševanje velikih površin z DDT-jem naj 
bi prineslo hitro rešitev problema, kar pa je gozdarska stroka sprejemala s 
precejšnjo skepso. 

Prispevek bo poskušal prikazati dejstvo, da je oblast boju proti škodljivcem 
po drugi svetovni vojni pripisala izjemno močno ideološko komponento, saj 
naj bi bil njihov obstoj neposredna posledica stoletnega tujega izkoriščanja 
slovenskih gozdov. Uveljavilo se je prepričanje, da so »tuji lastniki« v želji po 
kratkoročnih dobičkih pospeševali monokulturne nasade iglavcev in s tem 
povsem porušili naravno ravnovesje, kar naj bi bil nenazadnje razlog za izjemno 
ekspanzijo omenjenih škodljivcev. Oblast se je posluževala propagandnih 
prijemov, s katerimi so ljudi osveščali in navduševali v boju proti »tujerodnim 
škodljivcem«, ki jih je bilo treba uničiti tako, kot so v »zmagoviti borbi 
uničili tuje okupatorje«. Zatiranje gozdnih škodljivcev, ki so bili za narodno 
gospodarstvo po škodljivosti takoj za koloradskim hroščem, je imelo prizvok 
boja proti sovražniku, ki ga je bilo treba zatreti z vsemi silami in vsemi sredstvi. 
V duhu doseganja delovnih zmag in uresničevanja petletnih gospodarskih 
načrtov nove socialistične oblasti so dokončno uničenje škodljivcev, zlasti pa 
lubadarja, načrtovali do leta 1948.
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Željko OSET, Muzej slovenske osamosvojitve

Tam, kjer umirajo gozdovi, izgine življenje 

V sredini osemdesetih let se je pričela razprava o umiranju evropskih gozdov. 
Razpravo so sprožili nemški strokovnjaki, ki so opozarjali na povezave med 
onesnaženim zrakom in propadanjem gozdov na Bavarskem. Strokovno 
vprašanje je bilo v zelo kratkem času deležno pozornosti visoke politike. 
Francoski predsednik François Mitterrand je leta 1986 v Parizu organiziral 
mednarodno konferenco o gozdovih, na kateri je izrekel misel, da »uničeni 
gozdovi danes pomenijo sušo jutri in lakoto pojutrišnjem. Tam, kjer umirajo 
gozdovi, izgine življenje«.

Slovenski gozdarji, ki so imeli vzpostavljene neposredne strokovne stike z 
nemškimi strokovnjaki, so namenili precejšnjo pozornost preučevanju stanja 
gozdov in spremenjenim pogojem gospodarjenja z njimi. Pripravili so predloge 
za sanacijo propadajočih gozdov, še posebej na izpostavljenih robovih Celjske 
in Velenjske kotline ter v Zasavju, s čimer so dopolnili svoje dolgoročne načrte 
gospodarjenja z gozdovi. Sama problematika umirajočih gozdov je močno 
odmevala v javnosti, saj so bile dotlej poznane predvsem lokalne okoljske 
posledice za gozdove vsled nesmotrnega in pretiranega izkoriščanja, naravnih 
nesreč, iz tujine pa tudi kislega dežja, ki je uničil geografsko zamejeno 
območje. Tokrat pa je bil ogrožen gozd kot celota, kar je bilo nepredstavljivo. 
V razpravi bo predstavljen slovenski odziv na fenomen umirajočih gozdov 
tako gozdarjev, gospodarstva, družbe kot tudi javnosti v osemdesetih in 
devetdesetih letih.
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Dunja DOBAJA, Inštitut za novejšo zgodovino 

Gozdarsko šolstvo v Sloveniji

Prispevek je zamišljen kot prikaz razvojnega loka od prve gozdarske šole s 
slovenskim učnim jezikom na Snežniku v 19. stoletju pa vse do oblikovanja 
slovenskega nižjega in srednjega gozdarskega šolstva po drugi svetovni vojni. 
Seveda pa se razvojni lok umesti v kontekst posameznega obdobja s svojimi 
družbenimi in političnimi razmerami.

V okviru razvojnega loka se prispevek osredotoča na vzgojno-izobraževalni 
proces v gozdarskih šolah, torej na potek pouka, uporabo učil in učnih 
pripomočkov, sploh možnosti sprejema in po koncu šolanja možnosti 
zaposlitve.

Prva gozdarska šola na Snežniku (1868–1875) je bila namenjena predvsem 
kmečkim sinovom iz revnejših družin, ki naj bi se po dveh letih šolanja vrnili 
na domače kmetije in jih gospodarno vodili. Ustanovljena je bila v obdobju, ki 
je bilo za Slovence nekoliko bolj ugodno, njen konec pa sovpada s ponovno 
krepitvijo nemškega pritiska na šole in urade. Šole so bile namreč pomembno 
ponemčevalno sredstvo. Kakor koli, šola je v času svojega delovanja vzgojila 
prve gozdarske strokovnjake, šolane v slovenskem jeziku in na domačih tleh. 
Širili so napredno gozdarsko miselnost in utrjevali ugled gozdarskega stanu.

Slovenski učni jezik se je ponovno vrnil v gozdarske predavalnice šele v 
začetku 30. let z ustanovitvijo Državne nižje gozdarske šole v Mariboru. Vrnitev 
slovenščine (uradni jezik je bil v bistvu slovensko-hrvaško-srbski, dejansko pa 
je potekal pouk v slovenščini) kot učnega jezika pa ni pomenila tudi konca težav 
pri delovanju šole. Med osrednje prepreke lahko štejemo nasprotovanje lobija 
lesnih trgovcev, predelovalcev lesa in predvsem tujih gozdarskih inženirjev ter 
politične in nacionalne vzroke.
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Kljub sorazmerno dolgi tradiciji načrtnega gospodarjenja z gozdovi slovenski 
narod dolgo ni uspel izoblikovati svojih gozdarskih znanstvenih in pedagoških 
institucij. Današnji sistem izobraževanja se je pričel oblikovati po drugi svetovni 
vojni, čeprav vseh predhodnih poskusov gozdarskega izobraževanja ne smemo 
zanemariti. 
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Anže JAPELJ, Gozdarski inštitut Slovenije 

Ekosistemske storitve: razvoj in današnji 
politični kontekst v gozdarstvu

Človek je od narave neodtujljivo odvisen že od začetkov civilizacije, ko je 
potreboval predvsem zatočišče in hrano, do danes pa so se njegove potrebe 
močno spremenile. To zavedanje je sicer prešlo dolgo obdobje geneze, a drži, 
da naj bi se zgodovina modernega obravnavanja ekosistemov kot virov dobrin 
in storitev začela šele z delom Man and Nature avtorja Marsha (1864). Ta med 
drugim utemeljuje hipotezo, da je propadu antičnih civilizacij v Mediteranu 
botrovala degradacija naravnega okolja. Vpliv človeka na okolje poudarja tudi 
Rachel Carson, ki v delu Silent Spring (1962) izpostavlja posledice obsežne 
uporabe pesticidov na populacije ptic in drugih živali, ob tem pa opozarja tudi 
na druge negativne posledice takšnega ravnanja na naravno okolje in koristi 
družbe, ki so zaradi tega ogrožene.

Kljub zgodnjim začetkom razvoja misli o odvisnosti družbe od naravnih 
ekosistemov ter dobrin in storitev, ki jih nudijo, se je večji del razvoja znanosti 
o tej problematiki odvil v zadnjih petih desetletjih. V poznih šestdesetih in 
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se je namreč pojavilo pojmovanje 
načinov, kako »funkcije narave« služijo družbi. Kasneje, v sedemdesetih in 
osemdesetih letih, je bilo vključevanje okoljske problematike v ekonomske 
okvire vse pogostejše. V tem obdobju je bil namreč prvič uporabljen koncept 
naravnega kapitala. Kmalu zatem je vse več avtorjev začelo raziskovati to 
problematiko preseganja nosilne kapacitete narave, hkrati pa se je razvijalo 
strokovno izrazoslovje, kot na primer »javne storitve globalnih ekosistemov«, 
»storitve narave«, uveljavil pa se je pojem »ekosistemske storitve« (ES), 
ki sta ga prvič koncipirala in leta 1981 uporabila Ehrlich in Ehrlich. V tistem 
času so pojem uporabljali predvsem z namenom opozoriti na negativen vpliv 
zmanjševanja biotske raznovrstnosti na delovanje ekosistemov ter povezavo 
med blaginjo družbe in storitvami ekosistemov.

V devetdesetih letih je prišlo do postopnega uveljavljanja koncepta ES v 
globalnih in nacionalnih okoljskih politikah. Začetek tega obdobja je bil 
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zaznamovan z nizom objav, ki so sledile prioritetam, objavljenim v Programu 
biotske raznovrstnosti inštituta Beijer. V tem času (1997) je skupina Roberta 
Costanze objavila odmeven članek, v katerem so podali globalno oceno 
ekonomske vrednosti ekosistemskih storitev. Kljub številnim kritikam, ki jih 
je sprožilo to delo in ki opozarjajo predvsem na metodološke pomanjkljivosti 
uporabljenega pristopa, še vedno predstavlja ključen mejnik na področju 
sistematičnega preučevanja ekosistemskih storitev. Malo kasneje, v poznih 
devetdesetih letih dvajsetega stoletja in na začetku enaindvajsetega stoletja, 
se je začel koncept ES uveljavljati v mednarodni okoljski politiki. Milenijska 
ocena ekosistemov je pri tem eden izmed najpomembnejših prispevkov 
k priznavanju odvisnosti družbe od ekosistemskih storitev in delovanja 
ekosistemov na globalni ravni. Hkrati ponudi tudi mednarodno najbolj 
uveljavljeno definicijo ES: »ES so koristi, ki jih ljudje prejemajo od ekosistemov.«

Ideja ES je od svojih začetkov do danes postala konceptualen okvir, ki 
omogoča izmenjavo informacij o pomenu ekosistemov med zelo različnimi 
deležniki (vladnimi službami, nevladnimi organizacijami, zasebnimi podjetji) 
in sektorji (gozdarstvom, kmetijstvom, ribištvom). Pomembno vlogo igra 
tudi kot platforma za zagotavljanje ES družbi, saj je danes pogosto podlaga 
raziskovalnemu delu in političnim pobudam na področju varovanja okolja. 
Danes so ES eden elementov uresničevanja Evropskega zelenega dogovora, 
predvsem v sklopu politik (EU strategije za biogospodarstvo, EU strategije 
za gozdove, EU strategije za biotsko raznovrstnost), katerih namen je 
uresničevanje vizij biogospodarstva. Gozdarstvo je v tem kontekstu eden 
ključnih sektorjev, ki lahko nadomesti na fosilnih virih temelječe surovine in 
energijo z biološkimi ekvivalenti, kot je predvsem les. To lahko znatno prispeva 
k ogljični nevtralnosti, ustvarjanju delovnih mest na podeželju in trajnostnemu 
gospodarjenju z gozdnimi viri. ES so postale skorajda standardna vsebina tudi 
nekaterih nacionalnih politik, kot sta Nacionalni program varstva okolja in 
Program razvoja podeželja, kjer je želeno, da izvedbeni programi bodisi krepijo 
ES bodisi jih vsaj ne poslabšujejo. V tem smislu so ES postale okvir upravljanja z 
naravnimi viri, znotraj katerega je treba sprejemati kompromise, ki naj bi zrcalili 
karseda sonaravno gospodarjenje. Gozdarstvo ni izjema, saj so lahko učinki 
gospodarjenja z gozdovi tudi negativni oziroma ogrožajo trajnost toka ES, od 
katerih je družba odvisna.
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Nataša HENIG MIŠČIČ, Inštitut za novejšo zgodovino

Vzgoja sviloprejk kot priložnost za dodaten 
zaslužek na Kranjskem v 19. stoletju

»Gotovo de, in kmetijstvo bi se kmalo lepo povzdignilo in ljudem k večimu 
premoženju pomagalo. Sadjoreja in tudi reja murbinih dreves, ktere nam 
sviloprejke (židne gosence) rede, ste gotovi pomočnici, kmetijski stan 
poboljšati.«1 Propagandni vidik lokalnih časopisov je še dodatno spodbujal 
kmečko okolje, ki je bilo sredi 19. stoletja finančno podhranjeno in je nujno 
potrebovalo dodaten vir prihodka. V teh okoliščinah so ponujeno priložnost 
sprejeli, kar pa se je kasneje izkazalo kot kratkoročen vir prihodka. Svilogojstvo 
se je razvilo v deželah Goriški in Gradiščanski, za razliko od Kranjske, ki je 
zaostajala. Glavni razlogi so bili v manj ugodnih naravnih pogojih, hladnejši 
klimi ter boleznih, ki so napadale murvina drevesa. 

Prispevek se bo posebej posvetil delovanju Kranjske kmetijske družbe, ki se 
je tekom šestdesetih let 19. stoletja posvečala pospeševanju sviloprejstva in 
sajenju murv. Od leta 1866 naprej je družba podprla tudi Jana Maha, posestnika 
na Dolenjskem, ki je poskušal s posebnimi japonskimi sviloprejkami (jamamaj 
– Antheraea yamamai) obuditi proizvodnjo svile. Posebnost teh sviloprejk je 
bila ta, da so se hranile s hrastovimi listi in ne z murvo, ki ni bila primerna za 
vzgojo na Kranjskem. V hrastovem gozdu, ki se je nahajal v neposredni bližini 
njegovega posestva, je imel odlične pogoje za eksperimentiranje in gojenje 
japonske sviloprejke na prostem. Mah je leta 1870 na podlagi praktičnih 
izkušenj pripravil in objavil priročnik za gojitelje japonskih sviloprejk.  

Dokaj nepoznana gospodarska panoga je v tistem času ponujala gospodarsko 
priložnost marsikomu, zato nas bo zanimalo tudi vprašanje, v kolikšni meri so 
se te ideje razširile in bile sprejete s strani prebivalcev Kranjske.

1 Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, 7, št. 13, 28. 3. 1841, str. 51, Kmetijstva povzdiga. 
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Aleksander LORENČIČ, Pokrajinski arhiv Ptuj Ormož

Razvoj lesne industrije od nastanka do danes

Zgraditev južne železnice leta 1857 je pospešila koncentriranje novih 
industrijskih podjetij ob železniški progi, med posameznimi industrijskimi 
panogami pa tudi razvoj lesne industrije. Proizvodnja v lesnopredelovalni 
industriji je bila v drugi polovici 19. stoletja osredotočena na surovine, kot 
sta bila žagan in tesan les, zato so med obrati prevladovale manjše žage 
na vodni pogon, ki jih je bilo več kot 2500. Po prvi svetovni vojni so hitrejši 
razvoj lesne industrije omogočili novi trgi na jugu države. V dvajsetih letih 
20. stoletja je trgovina z lesom in lesnimi izdelki cvetela. Gospodarska kriza 
je lesno industrijo zelo prizadela, število zaposlenih se je z 12.500 leta 1929 
zmanjšalo na 6000 leta 1932. Sankcije Društva narodov proti Italiji leta 1935 
so še dodatno prizadele žagarsko industrijo. Po prvi svetovni vojni se je najbolj 
povečalo število žagarskih obratov. V prvih letih po drugi svetovni vojni je 
razvojna politika v lesni industriji predvidela le gradnjo predelovalnih obratov 
pri obstoječih žagah, zato se je močno povečala proizvodnja žaganega lesa, 
zabojev, oken in vrat, lesenih hiš in barak. Do razvojnega napredovanja je 
prišlo po letu 1957, ko se je lesnopredelovalna industrija usmerila v povečanje 
proizvodnje končnih izdelkov, v prvi vrsti furnirja, raznih plošč in pohištva. 
Slednja je postala prevladujoča, zato je bila Slovenija po izdelani količini 
pohištva med vodilnimi v svetu. V letih od 1958 do 1962 se je zelo povečala 
tudi velikoserijska proizvodnja stavbnega pohištva. Po letu 1980 je slovensko 
lesarstvo zašlo v krizo. Prišlo je do stečajev in izgub v večjih podjetjih, 
poslabšala se je oskrba z lesom iz drugih republik. V tem času je republiška 
razvojna politika dajala prednost boljši kakovosti izdelkov, višji stopnji obdelave, 
boljši izrabi lesa in uvajanju lesnih nadomestkov, standardizaciji in boljšemu 
trženju. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je lesna industrija izvozila okoli 
30 odstotkov proizvodnje, od tega 90 odstotkov na konvertibilni trg.  
V Sloveniji, ki je za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država EU, kjer 
na leto priraste tudi več kot devet milijonov kubičnih metrov lesa, ki je naša 
edina obnovljiva surovina, je po letu 1991 končalo v stečaju veliko panožnih 
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podjetij. Med drugimi Novoles, Meblo, Lipo, Stol Kamnik, LIP Radomlje, KLI 
Logatec, TOM, Panles Kuhinje, Dom Smreko, Lesimpex, Biva-hiše, Alpos 
pohištvo, Pohištvo Brežice, Stolarno Dobrepolje, LIKO Vrhnika, LIP Poljčane, 
Bohor, Garant Polzela in Meblo Jogi. Najbolj znane blagovne znamke so bile: 
kuhinja Dalia (Marles Limbuš), pohištveni programi Ljubljana, Dom, Triglav, 
AL, EL (Alples Železniki), gugalnik Rocking chair Novoles, montažne hiše 
(Marles Limbuš). V lesnopredelovalni industriji se je število zaposlenih v 
dveh desetletjih zmanjšalo za več kot trikrat. Skupno število zaposlenih v 
dejavnostih gozdarstvo, lesnopredelovalna in papirna industrija se je samo od 
leta 2003 do leta 2012 zmanjšalo za okrog 5800 – na 24.000. Najizraziteje 
se je število zaposlenih zmanjšalo v lesnopredelovalni industriji, s približno 
13.000 na dobrih 9000 zaposlenih. Bruto dodana vrednost teh dejavnosti je 
k skupnemu bruto domačemu proizvodu v obdobju 2003–2012 prispevala 
povprečno le še okrog 1,6 odstotka. Zaradi neurejene in celo prekinjene gozdne 
lesnopredelovalne verige slovenskega lesa ne izkoriščamo dovolj, namesto da 
bi izvažali izdelke, ga večinoma izvažamo v surovem stanju, hkrati pa domača 
lesnopredelovalna panoga propada. Pomenljivo je, da v avstrijske žage vsako 
leto odpeljemo okoli 300.000 kubičnih metrov hlodovine, namesto da bi les 
sami predelali doma in iz njega dobili izdelke z visoko dodano vrednostjo. 
Kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresničitev trajnostnega 
razvojnega preboja v Sloveniji, so danes vprašanja različnih študij in upamo 
lahko, da bo Slovenija dani potencial izkoristila. O potencialu priča podatek, da 
letno priraste 4 m³ lesa na prebivalca, a ga za izdelke porabimo le okoli 0,5 m³ 
na prebivalca. Če bi predelali 3 milijone m³ lesa, bi v izdelke vezali skupaj okoli 
7,5 milijona ton CO2, kar je skoraj 50 odstotkov letnih emisij CO2 v Sloveniji.
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Ivan SMILJANIĆ, Inštitut za novejšo zgodovino 

Stečaji lesnih trgovcev na Slovenskem do druge 
svetovne vojne 

Gozdarstvo in predelovanje lesa sta že stoletja pomembni panogi slovenskega 
gospodarstva. Številni lesni trgovci so s prodajo obogateli, toda tako kot v 
vsakem gospodarskem sektorju se je tudi njim lahko zgodil neuspeh, ki je v 
najslabših primerih vodil v stečaj. Na propad so lahko vplivale bodisi slabe 
poslovne odločitve posameznega podjetnika bodisi slabe gospodarske 
razmere, posebej v primeru krize. Oba tipa vzrokov za propad sta bila prisotna 
tudi pri slovenskih lesnih trgovcih. Podatke o tem lahko najdemo v stečajnih 
sodnih spisih, ki so spremljali vsak stečajni postopek pred pristojnimi sodišči. 
V članku bo s pomočjo ohranjenih spisov iz Arhiva Republike Slovenije in 
Pokrajinskega arhiva Maribor, ki pokrivajo približno 20 stečajev lesnih trgovcev, 
predstavljeno, katere okoliščine so pripeljale do stečaja, kako so stečaji potekali 
in kako so se zaključili za prezadolženca na eni in upnike na drugi strani. Kot 
najpomembnejši vzrok za stečaj v obravnavanem obdobju se kaže predvsem 
vpliv gospodarske krize prve polovice 30. let, ki je prinesla opazno povečanje 
stečajev (ne samo) lesnih trgovcev. Na podlagi dostopne dokumentacije bo 
predstavljena statistika teh stečajev po letih. Nekaj pozornosti bo namenjene 
tudi drugim poklicem, povezanim z lesom, npr. papirništvu in mizarstvu; na 
kratko bo predstavljeno, v kolikšni meri so stečaje doživljali v teh panogah. 
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Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino

Pohištvena in lesnopredelovalna industrija v 
socializmu: Značilnosti, razvoj in njena vloga 
gospodarske panoge

Namen prispevka je v kontekstu uvedbe nove socialistične družbenopolitične 
in ekonomske ureditve ter velikih potreb po hitri obnovi v vojni uničenega in 
dotrajanega pohištva predstaviti razvoj, značilnosti in vlogo pohištvene in 
lesnopredelovalne industrije v skupnem gospodarstvu v obdobju socializma na 
osnovi revije Les, statističnih podatkov in referenčne literature. 

Povojna obnova, intenzivna gradnja novih stanovanjskih sosesk in vrstnih hiš v 
mestih in tovarniških naselij v industrijskih središčih ter gradnja povsem novih 
mestnih naselij so po 2. svetovni vojni ustvarjale potrebe po velikih količinah 
opreme. Če je razvojna politika še v prvih letih po vojni predvidevala le gradnjo 
lesnopredelovalnih obratov pri obstoječih žagah, pa so v razvojni gospodarski 
usmeritvi panoge, ki so vplivale na dvig življenjske ravni prebivalstva, med njimi 
tudi lesnopredelovalna, z letom 1958 v strukturi industrijskih panog dobile 
vidnejše mesto. V okoliščinah modernizacije in zahtev po novih stanovanjskih 
konceptih so pohištvena in lesna industrija ter tehnologija obdelave lesa začele 
doživljati hiter tehnološki in inovacijski razvoj. Za velike lesnopredelovalne 
tovarne, ki so jih po vojni v procesu podržavljanja vzpostavili s preoblikovanjem 
predvojnih obrtniških delavnic in industrijskih obratov, je bilo značilno, da 
so bile naravnane v velikoserijsko množično proizvodnjo. Njihovi prednosti 
sta sicer bili velika delitev dela in izjemna storilnost, velika pomanjkljivost 
pa je bila nesposobnost hitro prilagoditi se spremembam oziroma zahtevam 
tujega in domačega trga. Pred njimi je nenehno stal izziv, kako se z velikimi 
»tozdi«, navajenimi na velike serije, prilagoditi zahtevam trga, v osemdesetih 
letih denimo vse večjim zahtevam po individualnosti in celo unikatnosti. V 
prizadevanjih po konkurenčnosti so do osemkrat večje pohištvene tovarne od 
tistih v zahodni Evropi v izogib unificiranosti stremele k dobro oblikovanemu, 
inovativnemu, razstavljivemu pohištvu. 
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Slovenska pohištvena in lesna industrija je bila kljub specifičnostim do 
osemdesetih let prejšnjega stoletja uspešna in je z okoli 35.000 zaposlenimi 
kruh dajala skoraj desetini delavcev v industriji in rudarstvu ter ustvarila 7,7 % 
(podatek za leto 1983) družbenega proizvoda slovenske industrije in rudarstva.
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Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vzpon in padec lesne industrije

Lesnopredelovalna panoga je v Sloveniji pred pol stoletja zaposlovala 37.000, 
skupaj z gozdarskim sektorjem pa kar 45.000 ljudi. Do svetovne gospodarske 
krize v letu 2008 se je skrčila na 20.000 zaposlenih, do leta 2010 pa je število 
zaposlenih padlo že pod 14.000. V zadnjih letih je stanje stabilno. V letu 2020 je 
bilo v lesnopredelovalni industriji zaposlenih nekaj več kot 11.000 ljudi. Vzrok 
za lahko strnemo v štiri vzroke;

1. Z osamosvojitvijo je Slovenija izgubila velik del trga v bivši državi, kar je bil 
nekaj let glavni vzrok za krčenje panoge. 

2. Petnajst let je panoga plačevala nadpovprečen davek močnemu tolarju, saj 
je od leta 1992 do leta 2007 le-ta apreciiral za 63 % oziroma za približno 4 % na 
leto. To je najbolj prizadelo prav lesnopredelovalno panogo, ki je v začetku tega 
obdobja desetkrat več izvažala kot uvažala. 

3. Praktično celotno obdobje po osamosvojitvi je panoga delovala, skupaj z 
drugimi delovno intenzivnimi panogami, v težjih pogojih od večine slovenskega 
gospodarstva tudi zaradi velike obdavčenosti dela v primerjavi z drugimi 
kategorijami (kapital, nepremičnine …).

4. Eden izmed glavnih vzrokov je tudi prepočasno prilagajanje podjetij na hitro 
spreminjajoče se razmere v globalnem gospodarstvu. V veliki meri je bilo to 
pogojeno s prevelikim odlivom razvojno nujne akumulacije (tudi za managerske 
prevzeme), delno pa tudi s premajhnim zavedanjem o nujnosti prilagajanja 
globalnim razmeram ter z odporom zaposlenih do sprememb.

V zadnjem obdobju je na področju predelave lesa opaziti rast. K temu so prispe-
vali večja okolijska ozaveščenost kupcev, želja po naravnem, domačem …  
Les se uveljavlja kot okolju prijazen material, ki skladišči CO2. V zadnjem 
obdobju je opaziti, da se prebujajo manjša podjetja, ki posegajo tudi po 
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najzahtevnejših trgih. K preboju je veliko vplivala še umeščenost panoge v 
trenutno veljavne strategije. Kljub vsemu lesnopredelovalna industrija ne bo 
nikoli več zaposlovala toliko zaposlenih kot nekoč. Na to vplivata vedno večja 
avtomatizacija in robotizacija proizvodnega procesa. Vzporedno s tem rasteta 
tudi produktivnost in vedno boljša organiziranost, zato bo v prihodnje vedno 
manj zaposlenih predelalo vedno več lesa. 
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Lektoriranje: 
Katja Bergles 

Oblikovanje in prelom:  
Barbara Bogataj Kokalj

Izdal in založil: 
Inštitut za novejšo zgodovino

Ljubljana, 2022

Znanstveni simpozij je izveden v okviru raziskovalnega programa 
Ekonomska, socialna in okoljska zgodovina Slovenije P6-0280 (A), ki ga 
financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.  


