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ZADEVA: Pripombe  zbrane v času javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega načrta 

gozdnogospodarske enote KAMNIK (2020 - 2029) 

 
Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020 - 
2029) je potekala v času od 24.10.2020 do 6.11.2020 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, 
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik in na spletišču državne 
uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/). 
Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni 

COVID-19 je javna obravnava osnutka GGN GGE Kamnik (2020-2029) potekala na način, da so lahko 

lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podali v času javne razgrnitve 

osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov andrej.jeklar@zgs.si ali pisno na 

naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 

Pisno so bili vabljeni:  
Občina Kamnik, Občina Komenda, sedem večjih lastnikov gozdov iz GGE Kamnik, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, SiDG d.o.o., Zavod RS za varstvo 
narave-OE Kranj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-OE Kranj, Direkcija RS za vode, štiri 
agrarne skupnosti, trinajst krajevnih skupnosti, štiri lovske družine, svetniška skupina LMŠ, en občan, 
nadzorni svet družbe Velika planina d.o.o., gozdarski inšpektor Andrej Drašler, predsednik in vsi člani 
Sveta ZGS OE Ljubljana. 
Obvestila so bila objavljena na spletni strani MKGP, spletni strani Občine Kamnik, spletni strani 
Kamnik.info in na oglasnih deskah ZGS OE Ljubljana, ZGS KE Kamnik, Občine Kamnik, Občine 
Komenda ter na oglasnih deskah po GGE Kamnik. Obvestilo je bilo objavljeno tudi v občinskem 
glasilu »Kamničan/ka«. 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana je v času javne razgrnitve osnutka 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020 - 2029) prejel naslednjo 
prošnjo: 

Lastnik gozda je zaprosil za spremembo namembnosti zemljišča na parceli številka 502/4 in deloma na 
parceli št. 483, k.o. Bistričica iz gozda v pašnik oz. travnik. Zemljišče se je zaradi neuporabe v 
preteklosti zaraslo v gozd, ki pa je bil v letu 2014 močno poškodovan zaradi žledoloma. Lastnik bi želel 
to zemljišče povrniti v prvotno stanje (pašnik, travnik) in bi s tem povečal pridelavo krme ter zagotovil 
bolj varno delo na kmetiji z omejenimi dejavniki. 

ZGS je prošnjo preučil in ugotovil sledeče: 

Na območju obravnavanih parcel je bila maska gozda določena na podlagi dejanske poraslosti zemljišč 
z gozdnim drevjem v času izdelave opisov sestojev od junija do oktobra leta 2019. Pri tem je bilo za 
določitev teh zemljišč za gozd upoštevano stanje v naravi na podlagi določil Zakona o gozdovih. 
Obravnavani gozd ima močno poudarjene ekološke in socialne funkcije. Zemljišče sodi v plazljiva 
območja z veliko verjetnostjo pojavljanja plazov in v erozijska območja z zahtevnimi ukrepi. 
Obravnavani gozd varuje zemljišča pred usadi, izpiranjem in krušenjem. Obravnavani gozd je bil zaradi 
velike strmine in lege na erozijskem in plazljivem območju določen kot varovalni gozd z Uredbo o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/05, št. 56/07, št. 29/09, št. 
91/10, št. 1/13 in št. 39/15). 

Zaradi navedenega prošnji za spremembo stanja v naravi iz gozda v pašnik ali travnik, kot ga določa 
aktualni osnutek gozdnogospodarskega načrta, ni bilo mogoče ugoditi. 

 

Pripravil: 

Andrej Jeklar, univ.dipl.inž.gozd. 

Višji koordinator za področje gozdarstva 
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