18. 05. 2021

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

Povzetek
Dne 13.maja je bila na Zavodu za gozdove Slovenije OE Brežice uspešno izpeljana I.
delavnica v sklopu obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov (ON GGN) za obdobje
2021-2030 za zunanje deležnike. 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 zunanjih deležnikov zaznanih glavnih problemov in priložnosti v
GGO s prepoznanimi prioritetami deležnikov.

Delavnica je potekala med 11. in 13. uro preko spletne platforme Cisco Webex.
Pri organizaciji so sodelovali:
•
•
•
•

Vodja OE oz. namestnik – Boris BOGOVIČ
Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov
Boris Bogovič in vodja odseka za ukrepe v gozdovih mag. Boris Papac.
Moderator – Manica Vintar
Tehnični vodja – Viljem Čižmek

Delavnici je prisostvovalo 8 udeležencev, predstavnikov različnih organizacij. Seznam vseh
udeležencev je priloga tega poročila

Zaključki delavnice
Povzetek SWOT analize
Glavne prednosti preteklega gospodarjenja, ki so jih udeleženci delavnice izpostavili v SWOT
analizi so: visok delež NATURA 2000 območij, oblikovanje gozdnega sklada za sofinanciranje
del v zavarovanih območjih, večja dostopnost in nadzor nad gozdovi, sredstva za
sofinanciranje gozd. goj.del od države in EU, dostopnost podatkov o gozdovih širši javnosti in
lastnikom .
Glavne slabosti preteklega gospodarjenja, ki so jih udeleženci delavnice izpostavili v SWOT
analizi so: premajhno prilagajanje gozdu kot ekosistemu, slabo sodelovanje deležnikov pri
gospodarjenju z gozdovi, premalo sredstev EU in države za sofinanciranje goz.goj.del, nizka
realizacija zastavljenih ciljev.
Glavne priložnosti, ki so jih udeleženci delavnice izpostavili v SWOT analizi so: posodobitev
delovanja javne gozdarske službe, ozaveščanje javnosti o pomenu gozdov, večji in
učinkovitejši nadzor nad uporabniki gozdnega prostora, več izobraževanj za lastnike gozdov.
Glavne nevarnosti, ki so jih udeleženci delavnice izpostavili v SWOT analizi so: premajhno
upoštevanje lastnikov gozdov v primerjavi z naravovarstvom, vremenske ujme, nedovoljene
vožnje v naravnem okolju in problem nadzorovanja le-teh, pretirana raba gozda s strani
javnosti.

Rezultati rangiranja glavnih problemov in priložnosti, ki bodo obravnavane tudi v območnem
načrtu:
1.Katera prednost gospodarjenja v območju je za vas najpomembnejša?
A.Sredstva za gospodarjenje iz EU in države
2/11 ( 18%)
B.Velika biotska pestrost (natura, odmrla masa). 4/11 ( 36%)
C.Večja dostopnost in nadzor nad gozdovi
1/11 ( 9%)
D.Možnosti za izobraževanje lastnikov
2/11 ( 18%)
No Answer
4/11 ( 36%)
2.Katera slabost gospodarjenja v območju je največja?
A.Premajhno prilagajanje gozdu kot ekosistemu.
2/11 ( 18%)
B.Slabo sodelovanje deležnikov v gozdu.
2/11 ( 18%)
C.Premalo sredstev EU in države za razvoj in gospodarjenje. 3/11 ( 27%)
D.Nizka realizacija zastavljenih ciljev
3/11 ( 27%)
No Answer
4/11 ( 36%)
3.Katero priložnost v območjo vidite kot najbolj pomembno v prihodnjem obdobju?
A.Modernizacija delovanja javne gozdarske službe.
2/11 ( 18%)
B.Ozaveščanje javnosti o pomenu gozdov.
5/11 ( 45%)
C.Večji in učinkovitejši nadzor nad uporabniki gozdnega prostora. 0/11 ( 0%)
D.Več izobraževanj za lastnike gozdov.
3/11 ( 27%)
No Answer
4/11 ( 36%)

4.Katero je za vas največje tveganje v prihodnje pri gospodarjenju z gozdom?
A.Slab nadzor nad uporabniki gozdnega prostora.
3/11 ( 27%)
B.Negativni naravni dejavniki otežujejo razvoj gozda.
4/11 ( 36%)
C.Prevelik vpliv nestrokovne javnosti.
2/11 ( 18%)
D.Premajhen vpliv lastnikov na uporabo gozdnega prostora.
2/11 ( 18%)
No Answer
4/11 ( 36%)
Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice
• zaključki delavnice, ki so predstavljeni v povzetku Swot analize bodo osnova za
vsebino poglavij v ON GGO, ki obravnavajo doseganje ciljev preteklega načrta,
učinkovitost gospodarjenja, obravnavajo temeljne probleme gospodarjenja in
usmeritve za prihodnost;
• zaključki, ki presegajo območni načrt – predlagane sistemske spremembe so:
vzpostavitev naravovarstvenega nadzora, modernizacija ZGS, večje koriščenje EU
sredstev

Dokazila
Prisotnost: - seznam v datoteki »Seznam_udeležencev_OE.xls«
Posnetki udeležencev delavnice (priloga)
Izvedena SWOT analiza:
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 18. maja 2021 odložene na dogovorjeno mesto:
\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\01-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic\08Brežice\1_delavnica z deležniki

Poročilo pripravil/a:
Boris BOGOVIČ, ZGS OE Brežice

