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ZADEVA: Pripombe in predlogi zbrani v času javne razgrnitve in javne obravnave osnutka 

gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote ČIČARIJA (2020-2029) 

 
Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020-
2029) je potekala v času od 4. 11. 2020 do 18. 11. 2020 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, 
Območna enota Sežana, Krajevne enote Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, vsak delovni 
dan med 7. in 15. uro. V času javne razgrnitve je bilo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču 
državne uprave v zbirki javnih objav na naslovu (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).  
 
Zaradi aktualnih razmer in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 je javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote 
Čičarija (2020-2029) potekala na način, da so lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani 
posamezniki in organizacije podali v času javne razgrnitve osnutka načrta svoje pripombe in predloge 
z e-sporočilom na naslov oesezana@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana. 
 
V času javne razgrnitve je bilo mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefonske številke 05 707 

44 02, in sicer v ponedeljek 9. 11. 2020 in 16. 11. 2020 med 7. in 15. uro. 

Pisno so bili posebej vabljeni:  
Mestna občina Koper, Občina Hrpelje-Kozina, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica-Izpostava 
Sežana, Zavod RS za varstvo narave-OE Nova Gorica, OZUL Primorskega lovsko upravljavskega 
območja.  
 
Vabila so bila objavljena na spletni strani MKGP in na oglasnih deskah ZGS OE Sežana, ZGS KE 
Hrpelje-Kozina, Mestne občine Koper, Občine Hrpelje-Kozina in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova 
Gorica-Izpostava Sežana.  
 
V času javne razgrnitve in javne obravnave osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske 
enote Čičarija (2020-2029) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana ni prejela nobene 
pripombe ali predloga k obravnavanemu osnutku načrta.  

 

 

Pripravil: 

Matej Reščič, univ.dipl.inž.gozd. 

Višji koordinator za področje gozdarstva 
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