
 
 

 

7. 7. 2021 

POROČILO 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE OBMOČNIH LOVSKOUPRAVLJAVSKIH NAČRTOV 

2021-2030 

Povzetek 
Dne 7. JULIJA je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Kočevje uspešno 

izpeljana I. delavnica v sklopu obnove območnih lovskoupravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 

2021-2030. Delavnica je del participativnih aktivnosti v procesu obnove območnih 

gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Osrednji cilji I. delavnice LUN so bili:  

 predstavitev procesa obnove;  

 predstavitev značilnosti lovsko upravljavskega območja (LUO);  

 predstavitev do sedaj opravljenih analiz 

 dopolnitev zaznanih glavnih problemov in priložnosti v LUO s prepoznanimi prioritetami 

deležnikov. 

Delavnica je potekala med 9. in 11. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE Katja Konečnik 

 Vsebinsko mag. Tomaž Devjak in Miran Bartol 

 Moderator – Miha Varga 

 Komunikator – Domen Kocjan 

 Tehnični vodja – Primož Dovč 

Delavnici je prisostvovalo 8 udeležencev (v prilogi poročila). 

Zaključki delavnice 
Povzetek SWOT analize 

1. Pri prednostih je bilo oddanih 14 predlogov, ki smo jih združili v 9 vsebinsko sorodnih 

predlogov, ter jih s pomočjo ankete rangirali po pomembnosti: 

Kot največje prednosti izvedbe LUN v obdobju 2011-2020 vidi stroka v Zmanjšanje 

številčnosti jelenjadi in v načrtovanju, ki ga izvaja ZGS. 

2. Pri slabostih je bilo oddanih 17 predlogov, ki smo jih združili v 13 vsebinsko sorodnih 

predlogov, ter jih rangirali po pomembnosti:  



 
Med največjimi slabostmi je bilo izpostavljeno prenizek načrtovan odvzem jelenjadi in 

prenizka realizacija odstrela jelenjadi. 

3. Med priložnostmi območja je bilo 18 predlogov, ki smo jih združili v 9 vsebinsko sorodnih 

predlogov, ter jih rangirali: 

Med največjimi priložnosti je bilo prepoznano trženje in turizem (lov, fotolov, lastni 

produkti...) ter usklajevanje populacij gozdnih vrst in vzpostavitev naravnega 

ravnovesja. 

4. Med nevarnostmi je bilo oddanih 21 predlogov, ki smo jih združili v 11 sorodnih 

predlogov: 

Med največjimi nevarnostmi so bile prepoznane nedoseganje načrtovanega odvzema in 

nepremišljene upravljavske in politične odločitve (spremembe kmetijske politike, 

menjava ZGS kot načrtovalca...). 

Povzetek diskusije 

Diskusija ob zaključku delavnice je bila kratka. Izvedbo delavnice je pohvalil predstavnik 

MKGP Sašo Novinec, lastnik gozda Jurij Rudež pa je poudaril, da bi morali imeti lastniki 

gozdov večjo vlogo pri odločanju o upravljanju z divjadjo v naslednjem obdobju. 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

Zaključki delavnice bodo uporabljeni kot podlaga za izvedbo delavnice z zunanjimi deležniki v 

procesu načrtovanja, pa tudi preneseni v vsebino LUN. 

Priloge 

a. Vabilo s programom; 

b. Seznam udeležencev;  

c. Predstavitve (Powerpoint); 

d. Kopija SWOT analize - Jamboard; 

 

Vse priloge poročila so bile 6 julija 2021 odložene na dogovorjeno mesto:  

\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\03-LUN-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-

delavnic\03-Kocevsko-Belokranjsko.  

 

                                                                             Poročilo pripravil:  

mag. Tomaž Devjak, ZGS, OE Kočevje 
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