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POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

2021–2030 NA OBMOČNI ENOTI NAZARJE 

 

Povzetek 
Dne 11. maja 2021 je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Nazarje uspešno 

izpeljana I. delavnica v sklopu obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov (ON GGN) za 

obdobje 2021–2030. Delavnica je del participativnih aktivnosti v procesu obnove območnih 

gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Osrednji cilji I. delavnice ON GGN so 

bili:  

 predstavitev procesa obnove ON2021;  

 predstavitev značilnosti gozdnogospodarskega območja (GGO);  

 predstavitev do sedaj opravljenih analiz (stanje gozdov, analiza preteklega 

gospodarjenja, presoja trajnosti); 

 dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v GGO s 

prepoznanimi prioritetami deležnikov. 

Delavnica je potekala med 9. in 12.30 uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE – dr. Darij Krajčič 

 Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov 

mag. Vid Preložnik, vodja odseka za ukrepe v gozdovih mag. Tomaž Gerl  

 Moderator – Suzana Vurunić 

 Komunikator - Suzana Vurunić 

 Tehnični vodja – Gregor Štancar 

Delavnici je prisostvovalo 18 udeležencev. Od tega 5 uslužbencev ZGS, OE Nazarje. Eden 

izmed uslužbencev je bil tudi v vlogi predstavnika delavcev v Svetu OE. Ostali udeleženci so 

bili predstavniki občin (2), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, OE Slovenj Gradec (1), 

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Celje (1), Slovenskih državnih gozdov (1), Metropolitane 

d.o.o. (1), Zavoda RS za varstvo narave (1), Ribiške družine Ljubno (1), Razvojne agencije 

SA-ŠA (1), Čebelarske zveze Slovenije (1), Zadružne zveze Slovenije (1) in Vlade Republike 

Slovenije (1). 

Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila  

 

 



 
Zaključki delavnice 

Povzetek SWOT analize 

Večina udeležencev je aktivno sodelovala pri izpolnjevanju SWOT analize in kot glavne 

prednosti izpostavila sodelovanje med lastniki gozdov in javno gozdarsko službo, strokovno 

delo javne gozdarske službe in ugodne naravne pogoje za gospodarjenje.  

Kot največje slabosti gospodarjenja z gozdovi so bile prepoznani nizka realizacija gojitvenih 

del, stihijsko odpiranje gozdov in slabo vzdrževanje gozdnih vlak ter prevladovanje gozdnih 

sestojev z debelim drevjem. 

Kot največje priložnosti so udeleženci prepoznali prilagajanje na klimatske spremembe (ujme, 

podlubniki ...), povečanje poudarka funkcij gozda ob upoštevanju želja lastnikov, spremembe 

na področju gozdarske zakonodaje in popularizacijo gozdov (izobraževanje, gozde učne poti).  

Največje nevarnosti so udeleženci prepoznali pri neugodnih trendih vpliva naravnih 

dejavnikov na razvoj gozdov (podnebne spremembe, ujme, naravne nesreče),  pritiskih na 

gozdni prostor v smislu pretirane izgradnje infrastrukture ali zahtev po povečanju možnega 

poseka, samo navidezni, formalni participaciji lastnikov pri načrtovanju in gospodarjenju z 

gozdom in preveč neomejeni dostopnosti gozdov za vse uporabnike, kar gre na škodo drugih 

funkcij. 

Izpostavili bi naravne pogoje in razmere, ki so jih udeleženci izpostavili kot prednost (npr. 

ugodna drevesna sestava), na drugi strani pa kot slabost (npr. da imamo neugodno drevesno 

sestavo). Predvsem so pa pri podnebnih spremembah, ujmah, pojavu podlubnikov udeleženci 

videli veliko nevarnost, ki pa je lahko tudi priložnost, da ustrezno načrtujemo ciljno drevesno 

sestavo in se iz tega kaj naučimo. 

Povzetek diskusije 

Po izvedeni anketi SWOT analize smo imeli zaključno diskusijo, kjer se je nekaj udeležencev 

prijavilo k besedi ali svoje predloge/mnenja zapisalo v Pogovor. Glavni poudarki razprave so 

bili: 

a) Pomembno je, da gledamo na gospodarjenje z gozdom dolgoročno, iz česar sledi, da 

je priprava območnih načrtov ključno orodje za to.  

b) Potrebno je poudarjati večnamenski značaj gozda, pomen lesnoproizvodne funkcije kot 

tudi vseh ostalih funkcij gozda, ekološke in socialne.  

c) Zavedati se je potrebno, da je trajnost donosov ogrožena, so pa na drugi strani 

določene razmere (npr. prevladovanje debelih dreves) ugodne za določene vrste. 

d) Širši pogled na gozdne prometnice, videti tudi vplive teh posegov na vnos sedimentov 

v vode (kar vpliva na živelj rib) in poplavno varnost. Ključno bo sodelovanje z lastniki 

pri umeščanju prometnic, razmislek o zadostni odprtosti gozda, preventivno delovanje 

in ozaveščanje. 

e) Predlagana je bila sadnja medonosnih vrst, s poudarkom, da morajo to biti avtohtone 

vrste, saj se kot vedno večji problem v gozdovih izkazuje tudi prisotnost tujerodnih 

invazivnih vrst. 

f) Nadaljevati z dobrim sodelovanjem z inšpektorico, ki že nekaj časa uspešno naslavlja 

tudi težavo nemira v gozdu. Motorna vozila v naravnem okolju, nabiralništvo, smeti je 

potrebno naslavljati preko komunikacije z lastniki in z oziroma na škodo, ki jim jo te 

dejavnosti povzročajo. Zavod za gozdove Slovenije lahko le delno zaradi pristojnosti 



 
naslavlja reševanje tega aktualnega problema. Pomembno bo osveščanje in iskanje 

rešitev preko projektov. 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

 

Zaključki delavnice bodo (skupaj z zaključki predhodne interne delavnice) preneseni v 

vsebino za poglavje v ON GGO, 3.5 – problemi in priložnosti. V širši nabor temeljnih 

problemov bodo vključeni: prekomerno nabiralništvo in neprimerna rekreacija, nizka 

realizacija poseka in gojitvenih del, stihijsko odpiranje gozdov, slabo vzdrževanje 

gozdnih vlak ter ostale spoznane slabosti. 

Dokazila 
 

Prisotnost: Slika 1: Posnetek udeležencev delavnice (priloga) 

 

  



 
Izvedena SWOT analiza: 

Slika 2: Posnetek končane SWOT analize (priloga) 

 

Priloge 
 

a. Vabilo s programom (.pdf) 

b. Seznam udeležencev in zajem zaslona (Cisco Webex);  

c. Predstavitve (Powerpoint); 

d. Kopija SWOT analize - Jamboard (.pdf); 

Vse priloge poročila so bile 14. maja 2021 odložene na dogovorjeno mesto: 

\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\01-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic. 

 

Poročilo pripravila:  

Suzana Vurunić, mag. Vid Preložnik, ZGS, OE Nazarje 
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