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V A B I L O

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Krajevna enota Trebnje, 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-ORZG40,  110/07,  8/10-ZSKZ-B,  106/10,  63/13,  101/13-ZDavNepr,  17/14,  22/14-odl.  US,
24/15,  9/16-ZGGLRS  in  77/16)  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 OSNUTKOV GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV

za katastrsko občino Golobinjek (1450), oddelek/odsek 39, območje Škratovica,
za katastrsko občino Črešnjice (1458), oddelek/odsek 183, območje Osoje.

Razgrnitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov bo potekala

v dneh od 17. do 21. maja 2021, med 7.00 in 9.00 uro,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Trebnje,

Baragov trg 2, 8210 Trebnje.

Predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov bo potekala 

dne 21. maja 2020, ob 9.00 uri,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Trebnje,

Baragov trg 2, 8210 Trebnje.

Terenski ogled obravnavanih območij se bo izvajal po predhodnem dogovoru z lastniki gozdov.

Na predstavitvi vas bomo seznanili z vsebino gozdnogojitvenih načrtov obravnavanih območij. Ti 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. Gozdnogojitveni načrt določa 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 osnutek gozdnogojitvenega načrta 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 Trebnje, Baragov trg 2, 8210 Trebnje, v roku 14 dni od njegove
predstavitve, to je do petka 04. junija 2021.

Baragov trg 2, 8210 Trebnje
Tel.: +386 (0)7 30-45-787, www.zgs.gov.si, e-pošta: ke.trebnje@zgs.si



Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutkov gozdnogojitvenih načrtov se lahko
obrnete na:

Krajevna enota Trebnje, 07-30-45-787

Stanko Skube, revir Mirna Peč, 041-657-459
Primož Rogelj, revir Otočec, 051-375-289

elektronski naslov: ke.trebnje@zgs.si

Miloš KECMAN

Vodja KE Trebnje



Priloga 2: Seznam parcelnih številk na obravnavanem območju
(Seznam se priloži obrazcu vabila iz priloge 1 in 2. Za vsak obravnavan oddelek/odsek se pripravi na 
ločenem obrazcu.)



Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta za katastrsko

občino Golobinjek, oddelek/odsek 39.

Katastrska občina Parcelna številka

Golobinjek, 1450
399/1

399/20
399/21

*Vir: Baze podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.



Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta za katastrsko

občino Črešnjice, oddelek/odsek 183.

Katastrska občina Parcelna številka

Črešnjice, 1458
965/2

965/10
2817/1

*Vir: Baze podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.



Priloga 3: Obrazec Pripombe k osnutku gozdnogojitvenega načrta
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Pripombe k osnutku gozdnogojitvenega načrta

za oddelek/odsek ...... , katastrska občina …………………………………… ,

gozdnogospodarska enota …………………………….

______________________________________________________  (ime  in  priimek,  naslov),

kot lastnik parcel št. ________________ v k.o. ______________________________,

opis lokacije _________________________________________________________,

podajam sledeče pripombe na osnutek gozdnogojitvenega načrta:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dne ____________________________ , ob ____________________ uri.

Lastnik gozda:                                                                   
___________________________________                    
                          (podpis)    



Priloga 4: Lista udeležbe na predstavitvi osnutka gozdnogojitvenega načrta
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LISTA UDELEŽBE

 

za oddelek/odsek ..… , katastrska občina …………………………………… ,

gozdnogospodarska enota …………………………….

N Ime in priimek Naslov Podpis Datum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


