19. 07. 2021

POROČILO
I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE DOLGOROČNIH LOVSKO UPRAVLJAVSKIH
NAČRTOV 2021–2030 V KAMNIŠKO-SAVINJSKEM LOVSKO UPRAVLJAVSKEM
OBMOČJU

Povzetek
Dne 8. julija 2021 je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Nazarje uspešno
izpeljana I. delavnica v sklopu obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov (DLUN) za
obdobje 2021–2030. Delavnica je del participativnih aktivnosti v procesu obnove območnih
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Osrednji cilji I. delavnice DLUN so bili:





predstavitev procesa obnove DLUN;
predstavitev značilnosti lovsko upravljavskega območja (LUO);
predstavitev do sedaj opravljenih analiz in presoje preteklega upravljanja;
dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v GGO s
prepoznanimi prioritetami deležnikov.

Delavnica je potekala med 9. in 11.40 uro preko spletne platforme Cisco Webex.
Pri organizaciji so sodelovali:





Vodja OE – dr. Darij Krajčič
Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov
mag. Vid Preložnik, lovski načrtovalec Blaž Presečnik
Moderator in komunikator – Suzana Vurunić
Tehnični vodja – Gregor Štancar

Delavnici je prisostvovalo 15 uslužbencev. Od tega 6 uslužbencev ZGS, OE Nazarje. Dva
izmed uslužbencev sta bila tudi v vlogi predstavnika delavcev v Svetu OE in Vlade Republike
Slovenije. Ostali udeleženci so bili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano – Sektor za lovstvo (1), Metropolitane d.o.o. (1), Društva lastnikov Gornji Grad (1),
Slovenskih državnih gozdov d.o.o. (1), OZUL Kamniško-Savinjskega LUO (3) in Razvojne
agencije SA-ŠA (1).
Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila

Zaključki delavnice
Povzetek SWOT analize
Večina udeležencev je aktivno sodelovala pri izpolnjevanju SWOT analize in kot glavne
prednosti izpostavila dobro realizacijo načrta odvzema divjadi, dobro sodelovanje med ZGS
in lovci (OZUL, LD) ter izboljšano komunikacija med deležniki.
Kot največje slabosti upravljanja z divjadjo so bili prepoznani povečan nemir v okolju in
pomanjkanje mirnih con, togo načrtovanje brez možnosti prilagajanja na spremenjene razmere
in širjenje jelenjadi ter neustrezna uporaba zimskih krmišč za zmanjšanje poškodb.
Kot največje priložnosti so udeleženci prepoznali ureditev ustrezne rabe gozdnega prostora
med različnimi deležniki (nadzor, prometni režimi, usmerjanje ...), posodobitev lovskega
načrtovanja (možnost revizij, dopolnitev, novi/sodobnejši kazalniki, zmanjšati številčnost
jelenjadi, krmljenje divjadi ...), osveščanje in vključevanje strokovne ter širše javnosti (pobude,
pomen prostoživečih vrst, kaj lahko naredimo ...) in povečanje zanimanja za lovstvo med
mladimi.
Največje nevarnosti so udeleženci prepoznali pri nemiru v okolju, zmanjšanemu interesu za
lov in slabšanju prehranskih razmer zaradi intenzivnega kmetijstva, urbanizacije ...
SWOT analiza interne delavnice se je v veliki meri ujemala z mnenjem udeležencev zunanje
delavnice. Kot glavno grožnjo je večina prepoznala nemir v gozdu in priložnost, ki je vezana
na usmerjanje obisk gozda in ureditev ustrezne rabe gozdnega prostora med različnimi
deležniki.
Povzetek diskusije
Po izvedeni anketi SWOT analize smo imeli zaključno diskusijo, kjer se je k besedi prijavil
samo en udeleženec, predstavnik OZUL Kamniško-Savinskega LUO. Pohvalil je izvedbo
delavnice in proces priprave LUN ter si želi, da bi tak način komunikacije ter sodelovanja
poteka tudi dalje. Kot ključno grožnjo vidi nemir v gozdu, kar je prepoznala večina udeležencev
tako interne kot zunanje delavnice. B. Presečnik je dopolnil, da se je SWOT analiza interne
delavnice v veliki meri ujemala z mnenjem udeležencev zunanje delavnice. Prav tako so bili
izpostavljeni nemir, stanje jelenjadi in togost načrtov.
V. Preložnik je razložil nadaljnji postopek priprave LUN, D. Krajčič pa zaključil razpravo z
navezavo na delavnice na temo priprave gozdnogospodarskih načrtov, kjer so udeleženci prav
tako izpostavili nemir v gozdu kot pomembno nevarnost. Poudaril je, da je potrebno to področje
urediti in nasloviti na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice
Zaključki delavnice bodo (skupaj z zaključki predhodne interne delavnice) v Dolgoročnem
lovsko upravljavskem načrtu preneseni v vsebino za poglavje 4.4 – Glavni problemi in
priložnosti pri upravljanju divjadi. V širši nabor temeljnih problemov bodo vključeni:
povečevanje številčnosti jelenjadi in širjenje v LUO, povečan nemir v okolju in zmanjševanje
prehranske baze. Med priložnostmi bo izpostavljena ustrezna raba gozdnega prostora in
ozaveščanje strokovne in širše javnosti. Določene pobude presegajo okvir lovsko
upravljavskega načrtovanja in bodo v načrtu zapisane kot opomnik za morebitne sistemske
spremembe.

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 19. julija 2021 odložene na dogovorjeno mesto:
\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\03-LUN-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic
Poročilo pripravila:
Suzana Vurunić, Blaž Presečnik, ZGS, OE Nazarje

