
 
 

 

14. 07. 2021 

 

POROČILO 

 

I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE DOLGOROČNIH LOVSKO UPRAVLJAVSKIH 

NAČRTOV 2021-2030 V ZAHODNO VISOKO KRAŠKEM LOVSKO UPRAVLJAVSKEM 

OBMOČJU 

 

Povzetek 
Dne 12. julija je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Tolmin 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 11:30. uro preko spletne platforme Cisco Webex. 

Pri organizaciji so sodelovali:  

 Vodja OE  – Edo Kozorog 

 Vsebinsko-strokovni vodja in sodelavci – Jože Kovač in mag. Iztok koren  

 Moderator – Zoran Zavrtanik 

 Tehnični vodja – Jakob Uršič 

Delavnice se je udeležilo 15 udeležencev, od tega ZGS (8), KGZS (1), OZUL (3), SIDG (1), 

MKGP (1), ostali (1). Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila. 

 



 
 

 

Uvod 
Pozdravni nagovor moderatorja Zorana Zavrtanika, 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 

lovsko upravljavskih načrtov  – Edo Kozorog, vodja ZGS OE Tolmin. 

Predstavitev značilnosti Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja – Jože 

Kovač 

Predstavitev do sedaj opravljenih analiz in presoje preteklega upravljanja  - mag. Iztok Koren 

 

Zaključki delavnice 
Udeleženci delavnice so preko aplikacije WEBEX sodelovali pri SWOT analizi, ki je 

obravnavala gospodarjenje z divjadjo v ZVK LUO v preteklem desetletju. 

 

Povzetek SWOT analize 

Kot glavne prednosti so udeleženci izpostavili: primerno načrtovanje ukrepov, uspešno 

izvajanje ukrepov in ugodno stanje populacij divjadi. 

Kot glavne slabosti so udeleženci izpostavili: premajhen odstrel jelenjadi, kritično številčnost 

divjih prašičev, neučinkovito in neprilagodljivo organiziranost LD, neustrezno evidentiranje 

škod po divjadi, neustrezno razporeditev krmišč. 

Izpostavljene so bile naslednje priložnosti: promocija gospodarjenja z divjadjo v javnosti, 

izboljšave v zakonodaji, sistematičnejši pritop k upravljanju z divjadjo, priložnost v prehranski 

panogi. 

Kot tveganja so udeleženci opredelili: obremenitev naravnega okolja, prevelik nadzor lovske 

inšpekcije, prevelik vpliv nevladnih in drugih organizacij, nevarnost spremembe lovskega 

sistema, preveliko prilagajanje ukrepov zmožnostim LD. 

 



 
 

Na podlagi predlogov obiskovalcev smo organizirali anketni vprašalnik. Postavili smo 

naslednja vprašanja.  

1.1. Katere prednosti gospodarjenja z divjadjo v GGO so za vas najpomembnejše (izberite 

2)? 

        A.primerno načrtovanje ukrepov           6/13 ( 46%) 

        B.uspešno izvajanje načrtovanih ukrepov  7/13 ( 54%) 

        C.ugodno stanje populacij divjadi v LUO  7/13 ( 54%) 

No Answer                            2/13 ( 15%) 

 

2.2. Katere slabosti gospodarjenja z divjadjo v GGO so za vas najpomembnejše (izberite 

3)? 

        A.premajhen odstrel jelenjadi                         5/13 ( 38%) 

        B.kritična številčnost divjih prašičev                6/13 ( 46%) 

        C.učinkovitejša organiziranost in prilagodljivost LD  7/13 ( 54%) 

        D.spremembe pri evidentiranju odvzema                 0/13 (  0%) 

        E.neustrezno evidentiranje škod po divjadi            5/13 ( 38%) 

        F.drugačna razporeditev krmišč                        2/13 ( 15%) 

No Answer                                         3/13 ( 23%) 

 

3.3. Katere priložnosti gospodarjenja z divjadjo v GGO so za vas najpomembnejše 

(izberite 2)? 

        A.promocija gospodarjenja z divjadjo v javnosti                         8/13 ( 62%) 

        B.izboljšave v lovski zakonodaji in javnih institucijah                 5/13 ( 38%) 

        C.sistemski pristop k upravljanju z divjadjo                            5/13 ( 38%) 

        D.upravljenje z divjadjo kot priložnost v prehranski panogi in turizmu  6/13 ( 46%) 

No Answer                                                           3/13 ( 23%) 

 

4.4. Katere nevarnosti gospodarjenja z divjadjo v GGO so za vas najpomembnejše 

(izberite 3)? 

        A.nujnost spremembe habitatne direktive           4/13 ( 31%) 

        B.obremenitev naravnega okolja                    5/13 ( 38%) 



 
        C.prevelik nadzor lovske inšpekcije               3/13 ( 23%) 

        D.prevelik vpliv nevladnih in drugih organizacij  7/13 ( 54%) 

        E.nevarnost spremembe lovske zakonodaje           5/13 ( 38%) 

        F.preveliko prilagajanje ukrepov zmožnostim LD    5/13 ( 38%) 

No Answer                                     3/13 ( 23%) 

 

Rangiranje prednosti: (1) Ugodno stanje populacij, (2) uspešno izvajanje načrtovanih 

ukrepov. 

Rangiranje slabosti: (1) Neučinkovita organiziranost in neprilagodljivost upravljavcev lovišč, 

(2) še vedno kritična (previsoka) številčnost divjih prašičev, (3) še vedno premajhen odstrel 

jelenjadi, (4) neustrezno evidentiranje škod po divjadi.  

Rangiranje priložnosti: (1) promocija gospodarjenja z divjadjo v javnosti, (2) priložnost v 

prehranski panogi in turizmu. 

Rangiranje nevarnosti: (1) prevelik vpliv nevladnih in drugih organizacij, (2) obremenitev 

okolja, sprememba lovske zakonodaje in preveliko prilagajanje ukrepov zmožnostim LD. 

 

Povzetek diskusije 

Predsednik IO OZUL ZVK LUO je pohvalil dosedanje sodelovanje OZUL in ZGS, ter 

pričakuje dobro sodelovanje tudi v bodoče. 

Predstavnik MKGP je podal predlog, da se SWOT analiza za vsak segment dela na svojem 

listu, ne na vseh štirih skupaj, zaradi večje preglednosti. 

 

Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice 

Izpostavi se:  

 

1. Zaključki, ki bodo preneseni v območni načrt 

Največji poudarek bo še vedno potrebno posvetiti jelenu in divjemu prašiču, ki sta v LUO 

izrazito okolje problematični vrsti divjadi. 

Problematika izvajanja načrtov zaradi neučinkovite organiziranosti in neprilagodljivosti 

upravljavcev lovišč. 

Večja promocija lovstva, tako glede gospodarjenja z divjadjo, kakor ponudbe divjačine. 



 
 

Dokazila 
 

Prisotnost:  

Slika 1: Posnetek udeležencev delavnice (priloga) 

Event Start Time Event End Time Name Attendee Email Join Time Leave Time Attendance Duration Connection Type

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Jakob Uršič jakob.ursic@zgs.si 2021-07-12 08:37:22 2021-07-12 11:12:37 156 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Zoran Zavrtanik zoran.zavrtanik@zgs.si 2021-07-12 08:48:11 2021-07-12 11:12:25 145 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Edo Kozorog edo.kozorog@zgs.si 2021-07-12 08:50:38 2021-07-12 11:12:22 142 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Sašo Novinec saso.novinec@gov.si 2021-07-12 08:45:52 2021-07-12 10:59:18 134 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 MIlena Bresan milenabresan@yahoo.com 2021-07-12 08:49:00 2021-07-12 11:00:20 132 mins Web app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Marta marta.koruza@go.kgzs.si 2021-07-12 08:48:30 2021-07-12 10:59:47 132 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Jože Kovač joze.kovac@zgs.gov.si 2021-07-12 08:48:49 2021-07-12 10:59:22 131 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 peter.razpet peter.razpet@zgs.si 2021-07-12 08:49:45 2021-07-12 10:59:24 130 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Iztok Koren iztok.koren@zgs.si 2021-07-12 08:50:41 2021-07-12 10:59:23 129 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 janez pagon janez.pagon@zgs.si 2021-07-12 08:51:30 2021-07-12 10:59:20 128 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 mbru marjan.brus@kolektor.com 2021-07-12 08:52:02 2021-07-12 10:59:27 128 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 borut.debevc borut.debevc@zgs.gov.si 2021-07-12 08:53:52 2021-07-12 10:59:30 126 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 emanuel vidmar emanuel.vidmar@nevtron.eu 2021-07-12 08:57:46 2021-07-12 10:59:19 122 mins Mobile app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 florjan.omejc florjan.omejc@sidg.si 2021-07-12 09:02:03 2021-07-12 11:00:16 119 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 Mužič Borut borut.vinazza@sil.net 2021-07-12 09:44:27 2021-07-12 11:00:24 76 mins Desktop app

2021-07-12 09:00:00 2021-07-12 12:00:00 E.V. emanuel.vidmar@nevtron.eu 2021-07-12 08:53:10 2021-07-12 08:57:40 5 mins Web app  

 

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); 

e. Anketni vprašalnik z rezultati 

Vse priloge poročila so bile 14. julija 2021 odložene na dogovorjeno mesto: 

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

Poročilo pripravil:  

mag. Iztok Koren 
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