Kaj je FSC® ?
»Forest Stewardship Council®« (FSC®) je
mednarodna, nevladna organizacija, ki se posveča
promociji odgovornega upravljanja z gozdovi po
svetu. Ustanovljen je bil leta 1993, kot odgovor na
problematiko globalnega krčenja gozdov.
Prisoten je na petih kontinentih (Evropa, Azija,
Avstralija, Amerika in Afrika). Svoj sedež ima v
Bonnu, v Nemčiji.
V juliju 2016 je bilo po vsem svetu (81 državah) po
FSC shemi certificiranih že 191.023.790 ha gozdnih
površin. Skupno število podeljenih certifikatov FSC
za upravljanje z gozdovi je 32.221.
V Sloveniji je skupno število podeljenih certifikatov
FSC 287, v SiDG shemi je certificiranih 260.291 ha
slovenskih gozdov.
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FSC promovira okolju prijazno, socialno pravično in
ekonomsko sprejemljivo gospodarjenje v vseh
gozdovih sveta.
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Okolju prijazno gospodarjenje z gozdovi zagotavlja,
da se ob gozdni proizvodnji ohranja biodiverziteta,
ekonomska produktivnost in ekološki procesi.
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FSC certifikat pomeni tudi socialno pravično
gozdno gospodarjenje, ki pomaga lokalnemu
prebivalstvu in družbi, da bodo lahko še dolgo
koristili dobrine gozdov in da bo gospodarjenje
trajnostno naravnano.

CERTIFIKAT FSC®
ZA GOZDNO POSEST IN
GOZDNO-LESNA PODJETJA
Okolju ustrezna,
družbeno koristna in
gospodarna odločitev

Ekonomsko vzdržno gospodarjenje pomeni, da je
gozdna proizvodnja strukturirana in upravljana
tako, da kljub temu, da je dobičkonosno naravnana,
upošteva, da dobiček ni pridobljen na račun
uničevanja gozdnih resursov, ekosistemov ali
lokalnih skupnosti.
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potrdilo o lastništvu gozdne posesti oziroma o
registrirani dejavnosti.

Za vse dodatne informacije in podrobnosti se
obrnite na družbo SiDG.
Glavni namen certificiranja FSC je podpiranje
vzornega, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
na svetovni ravni.
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Zakaj je dobro, da so v certifikacijsko shemo FSC
vključeni tudi lastniki gozdov in gozdno-lesna
podjetja?
Certificirana gozdna posest je temelj vsej nadaljnji
certifikacijski verigi. Na SiDG se zavedamo, da je
povpraševanje po FSC certificiranih gozdnih
sortimentih večje od ponudbe. Zaradi tega je za
uspešno delovanje slovenske lesne panoge nujno
potrebna tudi certifikacija čim večjega dela gozdov.
Pridobitev certifikata FSC postaja eden ključnih
pogojev uspešnega izvoznega delovanja slovenske
gozdno-lesne industrije. Brez ustrezno certificirane
lesne surovine in končnih izdelkov je izvoz na
zahtevna tuja tržišča otežen. Certifikat FSC namreč
vse pogosteje zahtevajo trgovska podjetja, ker jim
je certifikat zagotovilo, da lahko izkazujejo tako
svojo okoljsko ozaveščenost kot skrb za kupce,
katerim želijo ponuditi le tiste lesne izdelke, pri
katerih so upoštevani vsi trajnostni vidiki
upravljanja z gozdovi.
Certifikat FSC kupcem izdelkov iz lesa zagotavlja, da
je bila v samem izdelku upoštevana celotna
nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z
gozdom, do sečnje, transporta, lesnopredelovalne
dejavnosti do prodajalca.

Vključitev v FSC shemo je odgovorna in pametna
izbira.
Kaj mi certifikat FSC ponuja?








Dostop do novih trgov;
pridobitev ugleda;
mednarodno prepoznavnost;
dodano vrednost in kakovost;
sodelovanje med udeleženci lesne verige;
okoljsko ozaveščenost podjetij in kupcev;
prispevek k zaščiti gozdov.

Foto: Janez Polanc

Certifikacijska shema obsega naslednje kategorije:
 državne gozdove,
 zasebne gozdove,
 predelovalce lesa,
 manjše žagarske obrate in
 lesne trgovce.
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Kako pridobim certifikat FSC?
Za pridobitev certifikata FSC je potrebno na SiDG
posredovati:
 pisno vlogo za pridobitev certifikata FSC;

Vsi državni gozdovi, s katerimi gospodari SiDG,
imajo FSC certifikat že od leta 2007. V njih se
gospodari nadstandardno, po mednarodno
priznanih kriterijih. Od leta 2010 dalje je bil proces
certificiranja razširjen tudi na zasebni gozdarski in
lesno-predelovalni sektor. Družba SiDG v Sloveniji
trenutno vodi upravljanje sistema FSC za 66
podjetij. Zasebnih gozdov je certificiranih za 25.009
ha.

