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POROČILO 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV 

2021-2030 NA OBMOČNI ENOTI KOČEVJE 

Povzetek 
Dne 13. maja je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Kočevje 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 oz. namestnik – Katja Konečnik 

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

mag. Tomaž Devjak, vodja odseka za ukrepe v gozdovih mag. Bojan Kocjan 

 Moderator – Miha Varga 

 Komunikator – Domen Kocjan 

 Tehnični vodja – Primož Dovč 

Delavnici je prisostvovalo vse skupaj 29 udeležencev. Na delavnici so sodelovali predstavniki 

ZGS, ZRSVN RS, ZVKD RS, KGZS, SiDG, MKGP, MORS, DOPPS, Društvo Dinaricum, LUO 

Kočevsko – Belikranjsko, Čebelarska zveza Slovenije, Kočevski Les, Gozdno gospodarstvo 

les, lastniki gozda, predstavniki AS, predstavniki občin. Podroben seznam vseh udeležencev 

je v prilogi. 

 



 
 

Zaključki delavnice 
 

Povzetek SWOT analize 

1. Pri prednostih je bilo oddanih 20 predlogov, ki smo jih skupaj z udeleženci delavnice 

združili v 10 vsebinsko sorodnih predlogov, ter jih s pomočjo ankete rangirali po 

pomembnosti: 

Kot največje prednosti izvedbe ON v obdobju 2011-2020 so bile med prvimi tremi: 

- načrtno delo in tradicija gozdarstva, 

- dobro sodelovanje z lastniki gozdov, 

- možnost sofinanciranja ukrepov in črpanja sredstev za izvajanje ukrepov v gozdovih. 

2. Pri slabostih je bilo oddanih 31 predlogov, ki smo jih združili v 12 vsebinsko sorodnih 

predlogov, ter jih rangirali po pomembnosti.  

Med prvimi tremi največjimi slabostmi je bilo prepoznano: 

- nezadostna sredstva za vlaganje v gozdove, 

- neusklajenost odnosov gozd/divjad, 

- zasmrečenost gozdov.  

3. Med priložnostmi območja je bilo 29 predlogov, ki smo jih združili v 15 vsebinsko 

sorodnih predlogov, ter jih rangirali. 

Med prvimi tremi največjimi prednostmi so bile prepoznane: 

- strokovnost dela na podlagi novih znanj in prenosa praks, 

- ohranjeni gozdovi in zagotavljanje visoke biodiverzitete, 

- povezovanje lastnikov za učinkovitejše gospodarjenje. 

4. Med nevarnostmi je bilo oddanih 40 predlogov, ki smo jih združili v 15 sorodnih 

predlogov: 

Med prvimi tremi največjimi nevarnostmi so bile prepoznane: 

- nevarnost klimatskih sprememb in pogostejših ujm, 

- prevelik vpliv politike v stroko, 

- razdrobljenost gozda in neukvarjanje s tem. 

 

Povzetek diskusije 

V diskusiji, ki je potekala po posameznih sklopih predstavitev je bilo izpostavljeno, da je na 

območju zasebnih gozdov prevelik delež gozdov uvrščen v območje Nature 2000, kar omejuje 

lastnike pri gospodarjenju z gozdovi. Predstavnik lokalne skupnosti je predlagal, da se na 

predstavitvah prikazuje tudi podatke o stanju gozdov lokalnih skupnosti, predvsem izvedena 

dela. Vsa izvedena dela so prikazana v tekstnem delu načrta. Predstavnika KGZS je zanimalo 

ali bo v zvezi s sanacijo gozdov izvedena tudi ekonomska analiza izgube dohodka, 

odgovorjeno je bilo, da bo ekonomska presoja gospodarjenja z gozdovi izvedena v 

nadaljevanju izdelave območnega načrta. Predstavnica SiDG je poudarila, da so bili cilji glede 

višine poseka sicer doseženi, da pa struktura poseka ni bila takšna, kot je bila načrtovana, saj 

so prevladovale sanitarne sečnje, niso pa bile izvedene negovalne sečnje. Načrtovana 

gojitvena in biomeliorativna dela so bila realizirana nekoliko slabše, si pa v podjetju 

prizadevajo, da bi bila v bodoče višja. Poudarila je, da je dobra izvedba načrtovanih del tudi 

dobro sodelovanje med ZGS in SiDG. Predstavnik Kočevskega lesa je izpostavil problem 

prevelikega deleža debelega drevja, zdi se mu tudi, da je lesa za lokalno industrijo premalo. 

Odgovorjeno mu je bilo, da se zavedamo problema prevelikega deleža debelega drevja in ga 



 
bomo v bodoče poskušali še bolj intenzivno reševati, glede oskrbe z lesom lokalnih 

predelovalcev pa je zelo pomembno, komu upravljavci občinskih in državnih gozdov ter lastniki 

gozdov dostavljajo les. Zagotovo se veliko lesa izvozi izven območja, kar je glavni razlog, da 

lokalnim predelovalcem občasno primanjkuje lesa. Problem prevelikega deleža debelega 

drevja je izpostavila tudi predstavnica SiDG, opozorila pa je tudi na zelo velik delež odraslih 

razvojnih faz. Problem prevelikega deleža debelih dreves je izpostavil tudi eden od večjih 

lastnikov gozdov. Predstavnika ZVKD RS je zanimalo na osnovi česa se je določil kazalnik v 

zvezi s stanjem kulturne dediščine. Pojasnjeno mu je bilo, da se je kazalnik določil na podlagi 

stanja kulturne dediščine v gozdnem prostoru in upoštevanja kulturno-varstvenih smernic pri 

gospodarjenju z gozdovi.  

Pri izvedbi SWOT analize so bili udeleženci zelo dejavni. Na posamezne sklope so podali 

veliko različnih predlogov, aktivno so sodelovali tudi pri razporejanju »listkov«. Po zaključku 

SWOT analize je predstavnica SiDG povzela, da se je v okviru SWOT analize podalo veliko 

predlogov in, da verjame, da bodo upoštevani pri določitvi ciljev in usmeritev za v prihodnje 

usmerjanje razvoja gozdov. Pohvalila je izvedbo delavnice. Na zaključku delavnice so se 

predstavniki MKGP, LUO in Kočevskega lesa zahvalili za vabilo in pohvalili izvedbo delavnice. 

Udeleženci delavnice so dobili tudi informacijo, da bodo rezultate anket dobili po elektronski 

pošti. 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

Zaključki delavnice bodo uporabljeni tudi kot podlaga za nadaljne delo, določitev ciljev in 

usmeritev, bodo pa tudi preneseni v vsebino znotraj poglavja v ON GGO, 3.5 - problemi in 

priložnosti. 

 

Dokazila 
Prisotnost:  

Slika 1: Posnetek zaslona z interne delavnice 



 

 

SWOT analiza: 

Slika 2: Posnetek interne SWOT analize 

 

 



 

 

 

 



 

  



 
 

Priloge 
 

a. Vabilo s programom; 

b. Seznam udeležencev;  

c. Predstavitve (Powerpoint); 

d. Kopija SWOT analize - Jamboard; 

Vse priloge poročila so bile 17. maja 2021 odložene na dogovorjeno mesto: 

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

 

                                                                             Poročilo pripravil:  

mag. Tomaž Devjak, ZGS, OE Kočevje 
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