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Datum: 30.11.2017 
 

VABILO 
 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Kranj, na podlagi 5. in 
13. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, in nasl.) ter 75. člena Pravilnika o 
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS št. 91/2010, in 
nasl.) vabi lastnike gozdov na 

 
PREDSTAVITEV OBNOVE GOZDNOGOJITVENEGA 

NAČRTA 
 
za katastrsko občino in oddelek: 
 

• k.o. Velesovo, odd. 25. 
 

Predstavitev (obravnava) osnutka obnove gozdnogojitvenega načrta in terenski ogled bo 
potekal dne, 08.12.2017 ob 10.00 uri na lokaciji ob vhodu na severno parkirišče 
Letališča J. Pučnika Ljubljana. 
 
Razgrnitev osnutka obnove gozdnogojitvenega načrta bo potekala v dneh, 11.12.2017  in 
18.12.2017 med 7.30 in 9.00 uro v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna 
enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj. 
 
Na predstavitvi vas bomo seznanili z vsebino gozdnogojitvenih načrtov obravnavanega 
območja, in sicer izvedbeni načrt splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote, ki glede na stanje sestojev določa gozdnogojitvene cilje, 
smernice in ukrepe za nadaljnje gospodarjenje z gozdom. Gozdnogojitveni načrti določajo 
obseg in intenzivnost gojitvenih in varstvenih del, kar je osnova za morebitno 
(so)financiranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Načrt je 
podlaga za izbiro možnega drevja za posek, določa pa tudi načine in pogoje za 
pridobivanje lesa ter smernice in dela za zagotavljanje biotskega ravnovesja. 
 
Lastniki gozdov lahko na osnutke gozdnogojitvenih načrtov podajo svoje pripombe pisno na 
obrazec „Pripombe k osnutku gozdnogojitvenega načrta“ v vseh fazah predstavitve ali pisno 
na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 
4000 Kranj v roku 14-ih dni od njegovih predstavitev, to je do 22.12.2017. 
 
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutka gozdnogojitvenega načrta 
se lahko obrnete na vodjo KE Kranj Martina Umeka, telefonska številka (04) 20-24-200 ali 
041 657-195, elektronski naslov: martin.umek@zgs.si ali na namestnico vodje KE mag. 
Karmen Nunar, 041 657-196, ki je tudi revirna gozdarka na tem območju. 
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       Martin UMEK, univ. dipl. inž. gozdarstva 
       Gozdar svetovalec I - vodja KE Kranj 
 

 

 

 

 

 

 

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta. 
 

Katastrska občina 
in oddelek/odsek 

Parcelna številka 

2108 
odd. 25 

1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1600/2, 1599/1, 1599/2 ,1656/1, 1656/2, 1749/2, 
1600/1, 1600/2, 1601, 1602, 1603/1, 1606/2, 1659/3, 1659/2, 1659/4, 1659/1, 
1658/1, 1658/2, 1657/1, 1657/2, 1646/3, 1646/4, 1647, 1645/3, 1645/4, 1606/2, 
1606/1 ,1645/5, 1645/6, 1604/2, 1604/1, 1605, 1749/6, 1647, 1749/9, 1644/12, 
1644/6, 1608/1, 1607/17, 1607/19, 1607/21, 1607/23, 1611/6, 1611/4, 1611/5, 
1612/6, 1607/25, 1607/27, 1607/29, 1607/31 
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