19.5.2021

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

Povzetek
Dne 12. maja je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Celje 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 13. uro preko spletne platforme Cisco Webex.
Pri organizaciji so sodelovali:






Vodja OE – Aleksander Ratajc
Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov
(mag. Matej Tajnikar), vodja odseka za ukrepe v gozdovih (Andrej Strniša)
Moderator – mag. Robert Hostnik
Komunikator – mag. Matej Tajnikar
Tehnični vodja – Andrej Strniša

Delavnici je prisostvovalo 17 udeležencev. Od tega 5 uslužbencev ZGS, OE Celje. Ostali
udeleženci so predstavniki lokalnih skupnosti (3), javnega zavoda Kozjanski park (2), lastnikov
(1), MKGP (1), SiDG (1), DRSV (1) in ostalo (2). Seznam vseh udeležencev je priloga tega
poročila.

Zaključki delavnice
Povzetek SWOT analize
V SWOT analizi so bile glavne izpostavljene prednosti:
-

celovita in dolgoročna obravnava območja,
popularizacija gozdov in izobraževanje lastnikov,
doseganje ciljev v državnih gozdovih,
povečanje lesnih zalog.

Glavne slabosti:
-

nizka realizacija nege,
porušeno razmerje razvojnih faz,
premajhen poudarek preostalim funkcijam gozda,
pojav negativnega vpliva prisotnosti obiskovalcev v gozdu.

Glavne priložnosti:
-

črpanje sredstev iz gozdnega sklada za socialne in ekološke funkcije,
povezovanje gozdarskih inštitucij in deležnikov,
ozaveščanje lastnikov gozdov o pomenu izvajanja nege.

Glavne nevarnosti:
-

podnebne spremembe in njihov vpliv na stanje gozdov,
nestabilnost trga gozdno-lesnih sortimentov,
prevelik vpliv nestrokovne javnosti,
škodljiv vpliv dejavnosti v gozdovih (vožnja v naravi,…).

Zgoraj so prikazani rezultati, ki so bili glede na anketo, ki smo jo izvedli po SWOT analizi,
najvišje rangirani. Prikazani so po vrsti od tistih z najvišjo oceno proti nižji.
Pri SWOT analizi je bilo tudi nekaj aktivnosti/kazalcev, ki so bili hkrati opredeljeni kot prednosti
in slabosti ter so si bili nasprotujoči. Tako je bilo porušeno razmerje razvojnih faz izpostavljeno
kot slabost, po drugi strani je bil kot prednost izpostavljen primeren delež debelega drevja.
Podobno je bilo tudi pri intenzivnosti gospodarjenja, ki je bila izpostavljena kot slabost, na drugi
strani pa kot prednost doseganje ciljev v državnih gozdovih.
Povzetek diskusije
V zaključni diskusiji so bil izpostavljene naslednje teme:
-

pomen turistične vloge gozdov,
struktura odmrle lesne biomase (premalo odmrlih dreves v višjih debelinskih razredih),
primerjava modelne in dejanske strukture razvojnih faz (ob upoštevanju ostalih funkcij
gozdov),

-

(ne)primerna površina gozdov brez ukrepanja,
primerna gostota gozdnih prometnic,
problem premajhne realizacije gojitvenih del,
priložnosti gozdnega sklada,
problem velikopovršinskih sečenj gozdov.

V razpravi so udeleženci predlagali da se v novem območnem načrtu:
-

zmanjšajo velikopovršinske sečnje gozdov,
načrtno pospešuje več debelega odmrlega drevja,
pri izdelavi modelov upošteva potrebe vrst in gozdnih habitatnih tipov,
poveča površina gozdov brez ukrepanja,
poudari pomen gojitvenih del in poišče načine za povečanje realizacije teh del.

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice
Rezultate delavnice bomo uporabili pri izdelavi območnega načrta. Pri tem bomo v poglavju
3.5 Problemi in priložnosti izpostavili naslednje vsebine iz delavnice:
-

nizka realizacija nege,
porušeno razmerje razvojnih faz,
poudarek ostalim funkcijam gozdov,
primerna intenzivnost gospodarjenja,
erozija zaradi nevzdrževanosti gozdnih prometnic,
krčitve gozdov kot degradacija krajine,
neprimerna struktura odmrle biomase,
prilagodljivost gozdov na podnebne spremembe,
črpanje sredstev iz gozdnega sklada za socialne in ekološke funkcije,
ozaveščanje lastnikov gozdov o pomenu izvajanja nege,
širjenje invazivnih tujerodnih vrst.

Nekateri zaključki delavnice presegajo območni načrt, zato predlagamo, da se pri sistemskih
spremembah izpostavi naslednje teme:
-

razdrobljena gozdna posest,
krepitev povezovanja lastnikov gozdov,
nadaljnji razvoj gozdno-lesnih verig,
razvoj inovativnih turističnih gozdnih produktov,
povezovanje gozdarskih inštitucij in deležnikov.

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:
mag. Matej Tajnikar, ZGS, OE Celje

