
 
 

 

12. 07. 2021 

 

POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE DOLGOROČNIH LOVSKO UPRAVLJAVSKIH 
NAČRTOV 2021-2030 V GORENJSKEM LOVSKO UPRAVLJAVSKEM OBMOČJU 

 

Povzetek 
Dne 7. julija je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Kranj 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 LUO s 

prepoznanimi prioritetami deležnikov. 

Delavnica je potekala med 9. in 11:50. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE Kranj – Martin Umek 
 Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – lovski načrtovalec na OE Kranj (Miran 

Hafner), lovski načrtovalec na OE Bled (Blaž Černe)  
 Moderator – Maja Sever 
 Tehnični vodja – Domen Ovčar 

Delavnice se je udeležilo18 udeležencev, od tega 6 uslužbencev ZGS. Ostali udeleženci (12) 
so predstavniki: Društva lastnikov gozdov Gorenjske (lastnik gozdov in kmetijskih površin iz 
Kokre), Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Zavoda RS za varstvo narave OE 
Kranj, SIDG, Gozdnega gospodarstva Bled, OZUL Gorenjskega LUO, lovec in lastnik iz 
Poljanske doline, Občina Jesenice, LD Selca, LD Jezersko, AS Grad Bled. Seznam vseh 
udeležencev je priloga tega poročila. 

 

 

 

  



 

 

Uvod 
Pozdravni nagovor moderatorke Maje Sever, predstavitev aplikacije WEBEX, predstavitev 
poteka delavnice in uvodna predstavitev vseh prisotnih na delavnici. 

 

Predstavitve 

Uvodni pozdrav in predstavitev procesa priprave 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in 
lovskoupravljavskih načrtov  – Martin Umek, vodja OE Kranj 

Predstavitev značilnosti Gorenjskega lovskoupravljavskega območja – Miran Hafner, Višji 
sodelavec I (lovski načrtovalec na OE Kranj) 

Predstavitev do sedaj opravljenih analiz in presoje preteklega upravljanja  - Blaž Černe, Višji 
sodelavec I (lovski načrtovalec na OE Bled) 

 

Rezultati delavnice 
Udeleženci delavnice so preko aplikacije WEBEX sodelovali pri SWOT analizi, ki je 
obravnavala gospodarjenje z gozdovi v OE Kranj v preteklem desetletju. 
 

Povzetek SWOT analize 
Kot glavne prednosti so udeleženci izpostavili dobro organiziranost lovstva in nadzor, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, dobro načrtovanje in izvedba načrtov, sodelovanje z 
deležniki in upad izgub pri divjadi. 

Kot glavne slabosti pa so udeleženci izpostavili omejitve zakonodaje, neustrezno 
ovrednotenje škod, številčnost jelenjadi in njeno širjenje ter s tem povezana objedenost 
gozdnega mladja, neustrezno okolje divjadi in težave pri izvedbi odstrela. 

Izpostavljene so bile naslednje priložnosti: sprememba zakonodaje, poenostavitev 
načrtovanja, izboljšanje okolja divjadi, urediti krmljenje divjadi in fleksibilnejši lov (ukinitev 
starostnih razredov, večja dinamika, krmljenje divjadi…). 

Kot tveganja so udeleženci opredelili organiziranost lovstva, konflikte interesov, motnje v 
življenjskem okolju divjadi, podnebne spremembe in bolezni divjadi (npr. prašičja kuga) in 
zveri. 

Kot prednost in slabost hkrati ni bil izpostavljen noben odgovor. 

Rangiranje priložnosti: 1. fleksibilnejši lov, 2. poenostavitev načrtovanja, 3. sprememba 
zakonodaje in izboljšanje okolja, 4. ureditev krmljenja divjadi 

Rangiranje tveganj: 1. motnje v življenjskem okolju, 2. konflikt interesov, organiziranost 
lovstva, 3. podnebne spremembe, 4. zveri. 



 

 

 

Med priložnostmi so udeleženci postavili na prva tri mesta: fleksibilnejši lov, poenostavitev 
načrtovanja, sprememba zakonodaje/izboljšanje okolja. Med tveganji so postavili na prva tri 
mesta: motnje v življenjskem okolju divjadi, konflikt interesov v prostoru in organiziranost 
lovstva. 

Na podlagi predlogov obiskovalcev smo organizirali anketni vprašalnik: 

1. Kaj je najbolj prispevalo k dobremu stanju populacije divjadi v našem lovsko 
upravljavskem območju Izberi samo 3 odgovore. 

Upad izgub 3/16 19% 
Dobro načrtovanje in izvedba 
načrtov 4/16 25% 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti 5/16 31% 
Sodelovanje z deležniki 2/16 13% 
Dobra organiziranost lovstva in 
nadzor 5/16 31% 
No Answer 8/16 50% 
 

2. Kaj je bilo v zadnjih 10 letih pomanjkljivo oz. slabo? Izberi samo 3 odgovore. 

Številčnost jelenjadi in njeno 
širjenje ter s tem povezana 
objedenost  7/16 44% 
Neustrezno okolje  1/16 6% 
Težave pri izvedbi odstrela  6/16 38% 
Neustrezno ovrednotenje škod  3/16 19% 
Zakonske omejitve  6/16 38% 
No Answer  8/16 50% 

 

3. "Katere so glavne priložnosti za gozdnogopodarske in lovsko upravljalske načrte v 
naslednjih 10 letih? Izberi samo 3 odgovore. 

Sprememba zakonodaje  4/16 25% 
Izboljšanje okolja  4/16 25% 
Poenastavitev načrtovanja  5/16 31% 
Fleksibilnejši lov (ukinitev starostnih razredov, večja dinamika, 
...)  7/16 44% 
Ureditev krmljenja divjadi  3/16 19% 
No Answer  8/16 50% 

 

 

 



 

 

4. Katere so nevarnosti, da se gozdnogospodarski in lovsko upravljalski načrti ne bodo 
razvijali v skladu s cilji načrta? Izberi samo 3 odgovore. 

Organiziranost lovstva  4/16 25% 
Podnebne spremembe in bolezni (npr. prašičja 
kuga)  3/16 19% 
Zveri  2/16 13% 
Konflikt interesov  6/16 38% 
Motnje v življenskem okolju divjadi  7/16 44% 
No Answer  8/16 50% 

 

 
Povzetek diskusije 
Po predstavitvi vsebin je predstavnik GG Bled želel podatke trendov objedenosti po drevesnih 
vrstah, predvsem ga je zanimala jelka in plemeniti listavci, v povezavi z razvojem bodočih 
gozdov. V odgovoru je bilo pojasnjeno, da so podrobnejše analize objedenosti prikazane v 2–
letnem načrtu LUO in v posebnem dokumentu po popisnih enotah, za skupine rastiščno 
gospodarskih razredov pa niso izdelane. Prav tako je bilo pojasnjeno, da se zavedamo večje 
objedenosti jelke in plemenitih listavcev v vzorčnih podatkih popisa, je pa zaradi majhnega 
števila ploskev popisa, na katerih se te drevesne vrste (skupine mladja) pojavljajo, sklepanje 
na dogajanja v populaciji gozdnega mladja manj zanesljivo.  

Predstavnik društva lastnikov gozdov Gorenjske je izpostavil majhno število udeležencev 
delavnice, lahko da v povezavi z neugodnim terminom delavnice glede na čas dopustov in 
lepo vreme, ko ima večina lastnikov gozdov in kmetijskih površin druga dela, lahko tudi z 
izborom spletne platforme. Glede na vsebino predstavitev je poudaril, naj se osredotočimo na 
cilje upravljanja z gozdovi in ne le z divjadjo. Naj se v načrtih upoštevajo tudi evropske politike 
upravljanja z gozdovi, pri tem bi morali biti cilji in ukrepi strogo merljivi. V zvezi z jelenjadjo in 
objedenostjo gozdnega mladja ter zastopanostjo jelke je izrazil nestrinjanje do širjenje jelenjadi 
in nezadostnih ukrepov, ki tega niso preprečevali. Prav tako je izrazil, da na krmljenje jelenjadi 
kaže na neusklajenost njene številčnosti z okoljem. Opozoril je tudi na škode od divjadi, ni 
uredbe o ocenjevanju škod v gozdovih in popašenosti travinj. Želi, da je v načrtu prikazan tudi 
prispevek lastnikov, ki obdelujejo površine in s tem prispevajo k prehrani divjadi, ki da bi zato 
morali biti tudi nagrajevani. Poudaril je, da upravljanje z zvermi ni ustrezno, da bi se ZGS moral 
bolj prizadevati k zmanjševanju njihove številčnosti, kar bi omogočilo boljše sobivanje s 
kmetijstvom. V odgovoru je bil pojasnjen izbor spletne platforme za delavnico. Prav tako je bilo 
pojasnjeno, da bi se vprašanja v tem delu delavnice osredočala na izvedeni predstavitvi, širša 
diskusija je predvidena na koncu delavnice. 

Lovec in lastnik iz Poljanske doline je vprašal, kakšna bi morala biti stopnja objedenosti 
gozdnega mladja, da bi bila usklajenost divjadi z okoljem prepoznana kot zelo neugodna in 
stanje življenjskega okolja kot zelo neustrezno in ne kot neugodno/neuspešno kot je bilo v 
predstavitvi prikazano. Poudaril je, da se je številčnost jelenjadi v zadnjih 40 letih povečala za 
4-6x. V 80-letih so se po ujmah nastale gole površine pomladile z gozdnim mladjem naravno. 
Meni, da se novo nastale gole površine od zadnjega vetroloma in zaradi podlubnikov ne bodo 



 

naravno pomlajevale, težave vidi predvsem v slabi zastopanosti (ali nezastopanosti) jelke, 
plemenitih listavcev, hrasta. Sprašuje se, če takšen način upravljanja z jelenjadjo vodi v 
uspešno upravljanje z gozdovi. V odgovoru je bilo pojasnjeno, da se zavedamo objedenosti 
gozdnega mladja in težav pri pomlajevanju navedenih drevesnih vrst. Prav tako je bilo 
pojasnjeno, da v gozdarski stroki ni poznano, kakšne stopnje objedenosti gozdnega mladja so 
še sprejemljive, ki omogočajo uspešno pomlajevanje drevesnih vrst. Dejstvo pa je, da se je 
stopnja objedenosti v treh popisnih enotah Gorenjskega LUO povečala, zato bodo morali biti 
tudi posegi v populacijo jelenjadi v bodoče močnejši. 

 

Obravnava rezultatov delavnice 
 

1. Zaključki, ki bodo preneseni v območni načrt 

Učinkoviteje reševati usklajevanje rastlinske in živalske komponente gozda v smislu 
nemotene naravne obnove ciljnih drevesnih vrst. 

 
Intenzivneje usmerjati velik pritisk na gozdni prostor s strani rekreacije, nabiralništva.  

 

Poenostavitev načrtovanja in posledično omogočanje fleksibilnejšega izvajanja lova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokazila 
 

Prisotnost:  

Slika 1: Posnetek udeležencev delavnice (priloga) 

 

Izvedena SWOT analiza: 

Slika 2: Posnetek končane SWOT analize (priloga) 

 

Event Start Time Name Join Time Leave Time Attendance Duration Connection Type
2021-07-07 09:00:00 Domen Ovčar 2021-07-07 08:32:13 2021-07-07 11:49:19 198 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Franc Miklavčič 2021-07-07 08:37:42 2021-07-07 11:49:19 192 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Stanislav Bergant 2021-07-07 08:38:17 2021-07-07 11:48:54 191 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Martin Umek 2021-07-07 08:39:12 2021-07-07 11:49:04 190 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Maja Sever 2021-07-07 08:41:37 2021-07-07 11:49:19 188 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Miran Hafner 2021-07-07 08:49:35 2021-07-07 11:49:19 180 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Blaž Černe 2021-07-07 08:51:37 2021-07-07 11:49:03 178 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Metka Zalokar 2021-07-07 08:52:17 2021-07-07 11:48:56 177 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Matevž Adamič 2021-07-07 08:54:36 2021-07-07 11:48:55 175 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Aleš Kadunc 2021-07-07 09:01:16 2021-07-07 11:48:59 168 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Grega Klemenčič 2021-07-07 09:01:20 2021-07-07 11:48:52 168 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Mohor Habjan 2021-07-07 09:01:31 2021-07-07 11:49:19 168 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Boris Meško 2021-07-07 09:04:19 2021-07-07 11:49:19 165 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Petra Muhič 2021-07-07 08:57:56 2021-07-07 11:42:41 165 mins Web app
2021-07-07 09:00:00 Stanislav Hrovat 2021-07-07 09:06:20 2021-07-07 11:49:00 163 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Miha Marolt 2021-07-07 09:10:13 2021-07-07 11:49:06 159 mins Desktop app
2021-07-07 09:00:00 Mitja Čepin 2021-07-07 09:49:51 2021-07-07 11:49:19 120 mins Web app
2021-07-07 09:00:00 ANDREJ AVSENEK 2021-07-07 10:21:39 2021-07-07 10:27:15 6 mins Desktop app



 

  



 

 

Priloge 
 

a. Vabilo s programom (.pdf) 
b. Seznam udeležencev in zajem zaslona (Cisco Webex);  
c. Predstavitve (Powerpoint); 
d. Kopija SWOT analize - Jamboard (.pdf); 
e. Anketni vprašalnik z rezultati 

Vse priloge poročila so bile 12. julija 2021 odložene na dogovorjeno mesto: 
\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\03-LUN-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic.  

 

Poročilo pripravil:  

Miran Hafner, ZGS, OE Kranj                                                    Martin Umek, vodja OE Kranj        
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