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ZADEVA: Pripombe  zbrane v času javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega načrta 

gozdnogospodarske enote MEDVODE (2020 - 2029) 

 
Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (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 Ljubljana, Tržaška cesta 21, Ljubljana in na spletišču 
državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/) ter v prostorih revirne pisarne v Preski pri 
Medvodah, Škofjeloška 6, Medvode v času uradnih ur (ob torkih od 7. do 9. ure) ali po predhodnem 
(telefonskem) dogovoru z revirnim gozdarjem ali revirno gozdarko. 
Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni 

COVID-19 je javna obravnava osnutka GGN GGE Medvode (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 Medvode, Občina Vodice, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije, SiDG d.o.o., Zavod RS za varstvo narave-OE Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije-OE Ljubljana, Direkcija RS za vode, gozdarski inšpektor Jošt Jakša, predsednik in 
vsi člani Sveta ZGS OE Ljubljana. Lastniki gozdov so bili o postopkih izdelave in sprejemanja načrta 
ter o možnostih podaje pripomb in pobud v času javne razgrnitve seznanjeni ustno s strani revirnih 
gozdarjev ob ostalem rednem delu. 
Obvestila so bila objavljena na spletni strani MKGP in na oglasnih deskah ZGS OE Ljubljana, ZGS KE 
Ljubljana, ZGS revirne pisarne v Preski pri Medvodah, Občine Medvode, Občine Vodice ter na 
oglasnih deskah osmih krajevnih skupnosti v GGE Medvode. 
 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana v času javne razgrnitve osnutka 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020 - 2029) ni prejel nobenih 
pripomb na načrt. 

 

 

Pripravil: 

Andrej Jeklar, univ.dipl.inž.gozd. 

Višji koordinator za področje gozdarstva 
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