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POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

2021-2030 NA OBMOČNI ENOTI TOLMIN 

 

Povzetek 
Dne 10. maja je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Tolmin 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. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE oz. namestnik – Edo Kozorog 

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

(mag. Janez Pagon), vodja odseka za ukrepe v gozdovih (Zoran Zavrtanik) 

 Moderator – Zoran Zavrtanik 

 Tehnični vodja – Jakob Uršič 

Delavnici je prisostvovalo 9 udeležencev. Od tega 3 uslužbenci ZGS, OE Tolmin. Ostali 

udeleženci so predstavniki ZRSVN (1), SiDG (2), in predstavniki lokalnih skupnosti (3). 

Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila  

 

 

 

  



 
 

Zaključki delavnice 
Povzetek SWOT analize 

V okviru SWAT analize so bile izpostavljene in rangirane po pomembnosti naslednje: 

Prednosti 

1. Dolga zgodovina sonaravnega gospodarjenja, ki dosega dobre rezultate 

2. Naravne razmere, ki omogočajo trajnostno upravljanje z gozdovi 

3. Naravne in družbene razmere, ki omogočajo razvoj izvajalske dejavnosti v gozdarstvu 

4. Dobro organizacijo in sodelovanje institucij na področju gozdarstva. 

Pomanjkljivosti 

1. Slabša aktivnost v občinskih in zasebnih gozdovih 

2. Pomanjkljivo upoštevanje biotopske funkcije 

3. Ukrepi, ki niso dovolj ciljno naravnani 

4. Nezadostna aktivnost ZGS v občinskih gozdovih 

Priložnosti  

1. Socialne in ekološke funkcije gozda  so velika priložnost za upravljanje z gozdovi  

2. Razvoj izvajalskih podjetji in povezovanje v lesne verige 

3. Spodbude za upravljanje z gozdovi 

4. Povezovanje in združevanje lastnikov gozdov 

Nevarnosti 

1. Negativni vplivi strogo ekonomskega razmišljanja na gozdove 

2. Neustrezna odzivnost gozdarske politike 

3. Neusklajenost odnosov Gozd-divjad 

4. Povečevanje zahtev in potreb javnosti v odnosu do gozda 

5. Negativni vplivi globalizacije 

SWAT analiza je pokazala na veliko potrebo po uravnoteženju funkcij gozdov. Na eni strani so 

to socialne in ekološke funkcije, kjer ima strokovna in laična javnost zmeraj večje zahteve in 

potrebe, na drugi strani pa se kaže potreba po razvoju vseh členov v gozdno-lesnih verigah in 

povezovanju lastnikov gozdov kar se zrcali v boljši realizaciji načrtovanih ukrepov in večjem 

ekonomskem izkoristku lesa.  

Povzetek diskusije 

V diskusiji je bila izpostavljena potreba po sodelovanju med posameznimi javnimi institucijami 

pri upravljanju z gozdnim prostorom. Dosedanje sodelovanje je bilo ocenjeno kot uspešno, 

izziv ostajajo vse večje zahteve in potrebe javnosti do gozdnega prostora. 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

Izpostavi se:  

1. zaključke delavnice, ki bodo preneseni v vsebino ON GGO 

 ZGS mora povečati aktivnosti, ki bi spodbudile boljše upravljanje občinskih in 

zasebnih gozdov 



 
 ON GGO mora uravnotežiti ukrepe za pospeševanje funkcij gozdov in s tem 

zmanjšati verjetnost za potencialne konflikte v gozdnem prostoru 

 JGS mora sodelovati v razvoju izvajalskih podjetij, povezovanju lastnikov 

gozdov in ustvarjanju gozdno-lesnih verig preko pomoči v subvencioniranju, 

izobraževanju in ozaveščanju javnosti. 

2. Predlagane sistemske spremembe, ki presegajo okvire območnega načrta: 

 Negativni vplivi globalizacije 

Dokazila 
 

Prisotnost:  

Seznam udeležencev delavnice (priloga) 

Izvedena SWOT analiza: 

Posnetek končane SWOT analize (priloga) 

 

  



 
 

Priloge 
 

a. Vabilo s programom (.pdf) 

b. Seznam udeležencev (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 pripravil/a:  

mag. Janez Pagon, ZGS, OE Tolmin 
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