19. 05. 2021

POROČILO
I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV
2021-2030 NA OBMOČNI ENOTI SEŽANA

Povzetek
Dne 13. maja, 2021 je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Sežana
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 ON 2021;
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 11. in 15. uro preko spletne platforme Cisco Webex Events.
Pri organizaciji so sodelovali:





Vodja OE – Boštjan Košiček
Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov
Matej Reščič, vodja odseka za ukrepe v gozdovih Matej Kravanja
Moderator – Aljoša Žnidaršič
Tehnični vodja – Matija Šemrov

Delavnici je prisostvovalo 17 udeležencev. Od tega 5 uslužbencev ZGS, OE Sežana. Ostali
udeleženci so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, Slovenskih državnih gozdov,
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije iz Postojne
in Nove Gorice, Občine Pivka, Območnega združenja upravljavcev lovišč Primorskega LUO
(2) in Lovske družine Izola. Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila.

Zaključki delavnice
Povzetek SWOT analize
Na delavnici so bile izpostavljene:
1. Prednosti: Načrtno gospodarjenje z gozdom (56 %), sodelovanje z drugimi
institucijami (44 % ) in informatizacija gozdarstva (44 %).
2. Slabosti: Slaba realizacija načrtovanih ukrepov (67 %), pomanjkljiv in neučinkovit
nadzor in regulacija (67 %), neaktivnost gozdnih posestnikov (56 %).
3. Priložnosti: Aktivno delo z lastniki gozdov (78 %), ureditev negozdarske rabe gozdov
(56 %) in izobraževanje javnosti (44 %).
4. Nevarnosti: Ujme in klimatske spremembe (78 %), problematika lastništva zemljišč
(56 %), neaktivnost gozdnih posestnikov (44 %) in grobi posegi v gozdni prostor in
zavarovane krajine (44 %).
V območnem načrtu bo potrebno gospodarjenje prilagoditi klimatskim spremembam in
posledično ujmam, upoštevati bo potrebno razdrobljeno lastništvo gozdov in vzpodbuditi
aktivnosti lastnikov pri gospodarjenju z gozdovi. Posebno pozornost je potrebno nameniti
funkcijam, ki so edina prava podlaga za varovanje gozdov oziroma usklajevanje z drugimi
dejavniki v prostoru.
Boljše gozdove bomo dosegli z aktivnim pristopom do lastnikov gozdov, z usklajevanjem
mnogonamenske rabe gozdov in s stalnim izobraževanjem javnosti.
Povzetek diskusije
a) Namenska raba v občinskih planih prevečkrat temelji na
gozdu po
gozdnogospodarskih načrtih, ki predstavlja dejansko rabo.
b) Direktna premena borovih sestojev ni načrtovana, ampak jo bomo izvedli z naravno
obnovo gozdov črnega bora v daljšem časovnem obdobju.
c) Conacija gozdov za nekatere druge dejavnosti, npr. rekreacijo, bo upoštevana pri
izdelavi načrta.
d) V načrtu naj se navede seznam in poudari pomen agrarnih skupnosti.
Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice
Izpostavi se:




V načrtu bo potrebno upoštevati klimatske spremembe, razdrobljeno lastništvo
gozdov in postaviti temelje za ohranitev posebej pomembnih gozdov skozi njihove
funkcije.
Gozdarska in kmetijska politika bi si morala kot enega od ciljev postaviti izboljšanje
posestne strukture in s tem večanje interesa za gospodarjenje z gozdovi. Pri
določanju dolgoročne rabe prostora ni sogovornikov drugih strok, predvsem
kmetijstva, za določanje območja gozda oziroma drugih površin.

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 21 maja 2021 odložene na dogovorjeno mesto:
\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\01-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic.
Poročilo pripravil/a:
Boštjan Košiček, ZGS, OE Sežana

