Kaj je PEFC ?

SVET PEFC

PEFC (Program za potrjevanje certifikacije gozdov) je
pregleden sistem presoj trajnostnega gospodarjenja
v gozdovih ter sistem sledljivosti lesa od drevesa do
končnega proizvoda.

Program za potrjevanje
certifikacije gozdov
Sistemi nacionalne certifikacije gozdov, ki
pripadajo PEFC, so na šestih celinah.
Za podrobnosti o PEFC obiščite
spletne strani PEFC - www.pefc.org
ali spletne strani Zavoda za certifikacijo
gozdov www.pefc.si

Ponudite
certificiran les
Sledljivost lesa in izdelkov, ki izvirajo iz gozdov

Regijski predstavnik za certifikacijo gozdov PEFC

Kaj pridobim s sodelovanjem ?
Les iz trajnostno in sonaravno gospodarjenega
gozda lahko predstavlja veliko prednost pri prodaji
lesa in lesnih izdelkov. Okoljske in družbene
prednosti, ki jih ponuja tak les, ponavadi niso
dovolj prepoznavne.

Največji okoljski certifikat PEFC poudarja vse
prednosti vašega lesa.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška 135, 1000 Ljubljana
Tel: 01 513 66 31
E-mail: egon.rebec@kgzs.si www.kgzs.si

Gozdovi
skrbnih lastnikov
lahko nudijo visoko
kvaliteten les.
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Zavod za certifikacijo gozdov
Celovška 135, 1000 Ljubljana
Tel: 01 513 67 02
E-mail: info@pefc.si www.pefc.si
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Program za potrjevanje certifikacije gozdov

PEFC - Program za potrjevanje
certifikacije gozdov
PEFC je največja organizacija za certifikacijo gozdov na svetu z več kot 240 milijoni hektarov certificiranih gozdov. V sistem PEFC je vključenih 34
držav, okoli 500.000 lastnikov ter več kot 8.000
podjetij, ki izdelujejo izdelke iz surovin iz trajnostno gospodarjenih gozdov.

Mednarodno in nacionalno-regijsko
Regija Slovenija - zastopnica KGZS
Poročilo za regijo
(s 36 kriteriji za trajnostno gospodarjenje)

PEFC - največja okoljevarstvena
organizacija
Stopnja krčenja svetovnih gozdov je zaskrbljujoče
visoka. Čeprav se trend krčenja gozdov postopno
upočasnjuje, se na leto povprečno izkrči 13 milijonov
ha gozdov, kar je več kot površina šestih Slovenij
oziroma okoli 35.000 hektarov gozdov na dan.

Regionalni certifikat izda
neodvisen presojevalski organ
Brezplačen pristop
(omogoči KGZS kot predstavnica lastnikov).
Pristop omogoči nemoteno izdajo potrdila,
ko ga lastnik potrebuje.
KGZS krije del stroškov
v primeru regijskega pristopa.

Prošnja za potrdilo

Skupinski pristop lastnikov
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je kot
predstavnica lastnikov gozdov začela z regijskim
pristopom v sistem PEFC na območju celotne
Slovenije.
Pristop je brezplačen in ga omogoči KGZS.
V kolikor ste zainteresirani za pristop, vas prosimo, da izpolnite pristopno izjavo.
Izdaja potrdila in presoja
Ko želi imeti lastnik gozda dokazilo za prodajo certificiranega lesa naknadno zaprosi za potrdilo.
Stroški izdaje potrdila so 5 eur. Stroški presoje pa
0,1 eur na hektar letno. Del stroškov presoj krije
KGZS (Primer: za 10 ha = 10 eur za 5 let).

(se poda pisno ali ustno za člane).
Potrdilo je potrebno za prodajo
certificiranega lesa trgovcem ter žagam.

Izdaja potrdila o članstvu
veljavnost potrdila je 5 let.
Potrdilo se pokaže kupcu lesa na njegovo željo.
Predvideva se povečano povpraševanje po
certificiranemu lesu.

Presoja
Ustreznost trajnostnega gospodarjenja
z gozdovi preveri akreditirano podjetje
z neodvisnimi strokovnjaki. PEFC certifikat
zagotavlja, da se v gozdu gospodari po
mednarodno primerljivih standardih.

Kako gozd varovati in hkrati
gospodariti?
PEFC služi kot potrdilo, da se z gozdovi gospodari
trajnostno ter da se poleg zadovoljevanja ekonomskih
potreb spoštuje tudi okoljevarstvene ter socialne
potrebe.

Raba certificiranega lesa je
okoljevarstvo
Uporaba lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov
pomembno vpliva k blaženju podnebnih sprememb
saj certifikat zagotavlja, da je izdelek narejen iz
legalno posekanega lesa.

