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Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Ljubljana, na podlagi 5. in 13. 
člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02-ZGO-
1, 115/06 in 110/07) ter 65. člena Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni 
list RS, št. 5/98, 70/06, 12/08) vabi lastnike gozdov na  
  

PREDSTAVITEV OSNUTKA GOZDNOGOJITVENEGA NAČRTA  
 
za oddelek/odsek 58E45, 58E47, 58E48A, 58E48B, 58E49A, 58E49B, 58E50, 58E52B, 58E57, 
katastrska občina Gameljne (št. 1749); 58R40, 58R41, 58R42, 58R43, katastrska občina Rašica 
(št. 1746), v gozdnogospodarski enoti Medvode. 
 
Razgrnitev osnutka gozdnogojitvenega načrta bo potekala  
 

od dne 16.11.2020 do dne 20.11.2020 med 7. in 9. uro, 
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ljubljana, revir Medvode (Vodice),  

Škofjeloška ulica 6, 1215 Medvode. 
 
 
Predstavitev osnutka obravnavanega območja zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja 
vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ne bo izvedena. 
 
 
Gozdnogojitveni načrti obravnavanega območja so izvedbeni načrti splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote, ki glede na stanje sestojev določa gozdnogojitvene cilje, smernice in ukrepe za 
nadaljnje gospodarjenje z gozdom. Načrt poleg obsega in intenzivnosti gojitvenih in varstvenih del, kar je osnova 
za morebitno (so)financiranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije, določa tudi obseg 
sečenj, načine in pogoje za pridobivanje lesa ter smernice in dela za zagotavljanje biotskega ravnovesja. 
Gozdnogojitveni načrt je tudi podlaga za izbiro možnega drevja za posek. 
 
Vabilo gozdnogojitvenega načrta si zainteresirani lahko ogledajo tudi na spletni strani Zavoda na naslovu 
http://www.zgs.si, v rubriki Gozdnogojitveni načrti, ki se šteje za uradno objavo. 
 
Lastniki gozdov lahko na osnutek gozdnogojitvenega načrta podajo svoje pripombe ustno na zapisnik ob  
razgrnitvi osnutka načrta ter pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana, v roku 14 dni od njegove razgrnitve, to je do 30.11.2020. Če se lastnik ne odzove vabilu 
na sodelovanje pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta, se šteje, da se z njim strinja.  
  
Svetujemo vam, da se v času trajanja javne razgrnitve načrta, zaradi narave terenskega dela in aktualnih razmer 
(Covid-19), predhodno dogovorite za termin ogleda osnutka načrta. To lahko storite na tel. št. 041-657-224 (Nina 
Iveta), najlaže pa opravite vpogled v osnutek gojitvenega načrta v času uradnih ur v četrtek med 7.00 in 9.00 uro. 
 
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutka gozdnogojitvenega načrta se lahko obrnete na 
zgoraj navedene kontakte oz na elektronski naslov: ke.ljubljana@zgs.si. 
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