
 
 

 

13. 05. 2021 

 

POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

2021-2030 NA OBMOČNI ENOTI BLED 

 

Povzetek  
 

Dne 13. maja je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Bled od 9.00 do 12.00 

ure uspešno izpeljana I. delavnica z zunanjimi deležniki 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 09. in 12. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Na spletno delavnico je bilo povabljenih 46 deležnikov. Na vabilo se jih je s prijavo na dogodek 

odzvalo 29. Dejansko je prisostvovalo 22 udeležencev, od tega 12 zunanjih, ostali uslužbenci 

ZGS. Absolutno so prevladovali predstavniki interesa lastnikov gozdov (5), sledili so 

predstavniki varstva narave (3), ter po en udeleženec lesne industrije, lokalnih skupnosti, 

MKGP in Gozdarskega inštituta.   Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila.  

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE – Andrej Avsenek 

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

Andrej Gartner, vodja odseka za ukrepe v gozdovih Vida Papler-Lampe, načrtovalka 

Branka Jerala 

 Moderator, komunikator - Simon Resman, Gregor Danev 

 Tehnični moderator – Helena Tomšič 

 

 



 
 

Uvod  

 

Pozdravni nagovor, predstavitev aplikacije WEBEX in uvodna predstavitev vseh prisotnih na 

delavnici. 

 

 

 

Predstavitve 

 

1. Uvodni pozdrav in predstavitev procesa priprave GGN GGO BLED – Andrej Avsenek, 

vodja OE Bled 

2. Predstavitev območja GGO Bled – Andrej Gartner, vodja odseka za načrtovanje 

 

Vprašanja: / 

 

 

 

 



 
 

3. Predstavitev analize preteklega gospodarjenja v GGN GGO Bled – Vida Papler Lampe, 

vodja odseka za ukrepe 

 

Vprašanja: 

Tomaž Mihelič: Ali lahko pridobimo podatke deleža sadnje drevesnih vrst? 

Vida P.L.: Na hitro približno 50% smreke ostalo 17 drugih vrst. Podatki bodo razpoložljivi v 

osnutku načrta. 

 

4. Predstavitev analize trajnosti, Branka Jerala, gozdar svetovalec I, OE Bled 

 



 
 

Vprašanja in zaključna diskusija po predstavitvah: 

Franc Pogačnik: Ali je predstavljena sedanja LZ in iz katerih podatkov?  

Branka Jerala: Ja povprečna vendar je v delu precenjena ker še ne upošteva najnovejših 

podatkov. 

Franc Pogačnik: Debelinska struktura – je veliko zrelega drevja! Ali bomo ohranjali tako 

debelo drevje, ki že daje negativne rezultate ponora ogljika? Staro drevje ima veliko več 

možnosti privabljanja tudi gradacij in posledic ujm. 

Branka Jerala: Ponor ogljika – skladiščenje je še vedno (1,8 t CO2, sproščanje ob 

umiranju), Na Pokljuki drevje še vedno odlično prirašča, vendar so starejši sestoji podvrženi 

večjim tveganjem npr. vetrolomi na Pokljuki. 

 

Zaključki delavnice  
 

SWOT analiza 

 

1. kratka predstavitev rezultatov interne SWOT analize, Andrej Gartner: 

 

 

 

 

 



 
 

2. Uvod v SWOT in orodje JAMBOARD, Simon Resman 

- PREDNOSTI 

 

 

- SLABOSTI 

 

 



 
 

- PRILOŽNOSTI 

 

- TVEGANJA 

 

Diskusija – ureditev skupin: Ni bilo pripomb. 

 

- RANGIRANJE SKUPIN (anketa) 



 

Vprašanja 
 
Odgovori  Rezultati Odstotki 

PREDNOSTI A Subvencije  6/21 29% 

PREDNOSTI B Realizacija ukrepov  4/21 19% 

PREDNOSTI C Sodelovanje med deležniki  8/21 38% 

PREDNOSTI D Odprtost gozdov  7/21 33% 

PREDNOSTI E Izvajalci  1/21 5% 

PREDNOSTI F Upoštevanje ekoloških funkcij  4/21 19% 

PREDNOSTI G Upravljanje z divjadjo  1/21 5% 

PREDNOSTI H Podatki  2/21 10% 

PREDNOSTI I 
Domača/Območna predelava lesa ohranjena 
vsaj na min. ravni  4/21 19% 

PREDNOSTI J Ni odgovora  8/21 38% 

SLABOSTI A Pritisk turizma in rekreacije  8/21 38% 

SLABOSTI B Lastniki  3/21 14% 

SLABOSTI C Apetiti lastnikov  4/21 19% 

SLABOSTI D Izvajalci  2/21 10% 

SLABOSTI E Ujme  7/21 33% 

SLABOSTI F Biodiverziteta  0/21 0% 

SLABOSTI G Nerustrezno ukrepanje  7/21 33% 

SLABOSTI H Načrtovanje  2/21 10% 

SLABOSTI I Birokracija na ZGS  3/21 14% 

SLABOSTI J Ni odgovora  9/21 43% 

PRILOŽNOSTI A Drevesna sestava  3/21 14% 

PRILOŽNOSTI B Vlaganja  4/21 19% 

PRILOŽNOSTI C Ekološke teme  3/21 14% 

PRILOŽNOSTI D Regulacija populacij divjadi  2/21 10% 

PRILOŽNOSTI E Boljše analize  2/21 10% 

PRILOŽNOSTI F Okoljsko primeren turizem  5/21 24% 

PRILOŽNOSTI G Sodelovanje z lastniki  9/21 43% 

PRILOŽNOSTI H Predelava lesa  6/21 29% 

PRILOŽNOSTI I Ni odgovora  9/21 43% 

TVEGANJA A Prevelik delež zasebnih gozdov  3/21 14% 

TVEGANJA B Invazivne vrste  4/21 19% 

TVEGANJAI C Organiziranost JGS  1/21 5% 

TVEGANJA D Ujme  8/21 38% 

TVEGANJA E Nihanje cen lesa  2/21 10% 

TVEGANJA F Prevelika dostopnost gozdov  6/21 29% 

TVEGANJA G Neučinkovitost subvencij  1/21 5% 

TVEGANJA H Prevelik vpliv splošne javnosti  5/21 24% 

TVEGANJA I Neuravnotežen odnos divjad-pomlajevanje  3/21 14% 

TVEGANJA J Neposluh za ukrepe varstva narave  2/21 10% 

TVEGANJA K Ni odgovora  9/21 43% 
 



 
 

Povzetek zaključne diskusije, mnenja in predlogi Anketa zadovoljstva 

 

Franc Pogačnik: Kako se lahko izenačimo z varstvom narave, ki imajo na koncu mnenje in bi 

bila želja, da se lastnike vsaj primerljivo upošteva z varstvom narave. Poda primer OE Nazarje 

– ideje in proaktivno razmišljanja. Ne smemo se sprijazniti z mati naravo ampak iskati izzive, 

priložnost, delovati proaktivno tako lastnikov kot JGS. 

Davor Krepfl: Trenutno izgleda, da sta varstvo narave in lastniki v konfliktu. ZRSVN si želi, da 

pridejo bližje. ZRSVN izda smernice, ki jih nato uskladi z ZGS. 

Andrej Arih: Zahvala za dogodek in odlično pripravljena izhodišča – podatki so detajlni. 

Socialna vloga prostora je postala tako pomemben dejavnik in bo treba v GGNjih tudi ta 

mehanizem začeti uporabljati za usmerjanje in omejevanje obiska. Že 10 let je pogovor in 

razmislek kako to vključiti v načrte. Med prednostmi je optimistično, da je zmagalo Sodelovanje 

z deležniki kar pomeni, da se izboljšuje sodelovanje. 

Aleš Kadunc:  Zahvala organizatorju za delavnico in podatke. Ali bomo lahko prejeli podatke 

o stanju in trendih gozdov, da se predstavniki lastnikov lahko še boljše pripravijo. Se strinja z 

obema razpravljavcema in dileme, ki jih imamo oboji – npr. smreka in cilji lastnika in varstva 

narave. Iskanje skupnih izhodišč.  

Pri zadnjih OE se je naslanjalo na NGP in maksimalni limit – kako v tem obdobju ker NGP je 

še veljaven? Vprašanje za MKGP! 

Andrej Gartner: Poenoten sistem pri OE, po poglavjih, analitični del, ni zavezanost k direktnim 

številkami. Bo določal usmeritve za ravnanje v prihodnje – strateški odgovor in podlaga za 

sprejemanje GGN GGE. Načrt sprejme Vlada RS in sprejme zaveze za naslednje ravnanje z 

gozdovi.  

Tomaž Mihelič: Pohvala za dogodek. Vesel ker sliši pripravljenost na sodelovanje s strani 

lastnikov. Želi si, da bi videl razliko med gospodarjenjem v narodnem parku in drugimi gozdovi. 

Najboljši ukrep je v bistvu ukrep za neodprte gozdove. Kazalnike bo treba urediti ker 

spremljanje stanja vrst ne kaže na to. Kako z lastnikov v narodnem parku in kakšen je pristop 

do tega – izzivov je veliko. 

Dušan Petek: Pozablja se na majhne, mikro lastnike gozdov ki so v stiku z gozdom le ko pride 

do sanitarne sečnje. Ali se dela kaj na tem, da se vzpodbuja male zasebne lastnike k rednemu 

gospodarjenju? 

Simon Resman: Terenski delavci se redno srečujejo z lastniki gozdov in je res, da jih je kar 

nekaj neaktivnih in jih gozdovi zanimajo predvsem z vidika drugih gozdnih dobrin. 

Andrej Gartner: Delati moramo predvsem z lastniki gozdov nad 5 ha. Lastnikov pod 1 ha je 

kar 52 % in imajo v lasti samo 1,6 % vseh gozdnih površin, zato je na mestu tudi premislek 

kam vlagamo energijo. 

Janko Tavčar: Potrebna je večja intenzivnost sodelovanja z velikimi lastniki ker delujejo bolj 

profesionalno kot majhni lastniki.  

 

 



 
 

Franci Pogačnik: Vsi moramo močno razmisliti kaj je javna dostopnost gozdov povsod in za 

vse – kje je razmerje med škodo do tistih, ki gospodarijo? Npr. električna kolesa, … mirne cone 

ne vemo če so učinkovite. Potrebno bo mogoče začeti omejevati dostope zaradi ohranitve vrst. 

Tomaž Mihelič: Naval na gozdove terja razmislek ukrepanja. Mirne cone izven TNPja tudi na 

drugih območjih. Oboje moramo gledati iz različnih vidikov. Ne smemo delovati enostransko 

ampak celovito. 

Zaključni nagovor Andrej Gartner in zaključni pozdrav Andrej Avsenek s povabilom k 

nadaljnjemu sodelovanju. 

 

Anketa zadovoljstva: 

 

 

Od vseh udeležencev jih je glasovalo 13. 7 jih je bilo zelo zadovoljnih, 5 zadovoljnih, 1 pa je 

pričakoval več. 

 

Pripombe in pohvale: 

Hvala za res izčrpno analizo. 
 
 
 
Poročilo pripravili: Gregor Danev, Andrej Gartner, Bojan Bajželj, Helena Tomšič 


