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Gozdovi v ženskih rokah



Glavne ugotovitve 
o lastnicah gozdov
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V Sloveniji je 75,3 % gozdov v zasebni lasti,
20,5 % gozdov v državni in 4,2 % gozdov v
lasti lokalnih skupnosti. V strukturi lastništva
slovenskih gozdov zasedajo ženske
pomembno vlogo, saj je kar 41 % ženskih
lastnic gozda, in s tako visokim deležem
Slovenija sodi v sam vrh EU.

V povprečju imajo lastnice gozdov manjša
posestva in tudi manj gozdnih površin kot
moški (35 %). Razlike med spoloma vplivajo
na odnos do lastništva gozdov in
gospodarjenja z gozdovi. Ena od značilnih
razlik je ta, da so lastnice gozdov bolj
naklonjene zagotavljanju ekoloških in
socialnih funkcij gozda in manj ekonomskih.
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Lastnice gozdov uporabljajo
svoj gozd predvsem za
namene pridobivanja lesa in
lesnih goriv za lastno
uporabo, prodajo lesa ter za
ohranjanje narave. 

Relativno visok delež ženskih
lastnic ne pomeni
enakovredne zastopanosti v
organih odločanja in
interesnih skupinah.
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Glavne ugotovitve o
ženskah v gozdarskem sektorju 

Zavod za gozdove Slovenije ima med svojimi
zaposlenimi 13 % žensk. Izmed teh jih ena
tretjina opravlja delo revirne gozdarke.
Gozdarski inštitut Slovenije ima med
raziskovalci 35 % žensk. V strukturi mlajših
raziskovalcev (manj kot 5 let delovnih
izkušenj) predstavljajo ženske 47 % in v
strukturi starejših raziskovalcev (več kot 5 let
delovnih izkušenj) predstavljajo ženske 29 %.
V okviru gospodarjenja z državnimi gozdovi,
družba Slovenski državni gozdovi, zaposluje
12 % žensk in od tega le 4 % gozdark.

Na področju gozdarstva je v Sloveniji zaposlenih
več moških kot žensk, in le te so redkeje na
vodilnih položajih.

Anketa med gozdarskimi strokovnjakinjami in
gozdarkami na začetku karierne poti (vključno
z dijakinjami in študentkami) je pokazala, da
obstajajo razlike v dojemanju enakosti spolov.
Več gozdark na začetku karierne poti (skoraj
50 %) meni, da je enakost spolov zelo
pomembna, med tem ko tako meni manj kot
20 % gozdark strokovnjakinj. Okoli 25 %
gozdark strokovnjakinj meni, da enakost
spolov ni pomembna, med tem ko nobena
med gozdarkami na začetku karierne poti ne
meni, da enakost spolov ni pomembna.

Ženske, zaposlene v
gozdarskem sektorju

Enakost spolov na
področju gozdarstva

Pomembnost enakosti spolov v
gozdarskem sektorju

Gozdarke na začetku kariere
Gozdarke strokovnjakinje

Delež žensk v visokošolskem
izobraževanju na področju gozdarstva



www.gozdis.si

www.facebook.com/gisgte

Gozdarski inštitut Slovenije

Poiskati rešitve, ki ustrezajo novim zahtevam v gozdarskem sektorju in trgu dela, ter
vodijo k povečanju spretnosti in kompetenc žensk na vseh ravneh.

Kako naprej?
Fem4Forest v akciji 

Spodbujanje mladih
žensk, naj študirajo na

področju, ki jih
pritegne in se ne

ozirajo na stereotipe v
poklicih. 

V sektorjih, kjer
tradicionalno prevladujejo

moški, prisotnost žensk
prispeva k večji

raznolikosti na vseh
področjih, saj ženske (do

določene mere)
razmišljajo in delujejo

drugače kot moški.

»Iščite ustrezno mesto
zase toliko časa, da

najdete tisto, kar bi rade
delale. Vredno je menjati
in iskati, da najdeš svojo

srečo in da lahko
napreduješ.« 

Anica Zavrl Bogataj
Predstavitev dela

gozdarstva splošni
javnosti, kjer delo v

gozdarstvu ni
predstavljeno le kot
fizično delo, pač pa
tudi kot znanstvena

disciplina, ki se 
ukvarja z različnimi

področji.

»Ko je človek
motiviran, ga nič ne
ustavi, ne glede na

spol.« 
Marija Jakopin
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