
 

Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina 
Tel.: +386 (0)41 657 067  , mail.: mitja.turk@gmail.com   

 

     
Številka: 012/20-MT 
Datum: 23.02.2021 

V A B I L O  
 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Krajevna enota AJDOVŠČINA, 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 OSNUTKA GOZDNOGOJITVENEGA NAČRTA  
 
za katastrsko občino  COL  – 2373, oddelek/odsek 14063 IN 14067; 
za katastrsko občino  ČRNIČE – 2385, oddelek/odsek 16058, 16070, 16078, 16080, 16085, 
16091, 16093, 16100, 16083, 16084; 
za katastrsko občino  DOL-OTLICA – 2370, oddelek/odsek14014, 16028; 
za katastrsko občino  GOČE – 2403, oddelek/odsek 15017, 15018; 
za katastrsko občino  KOVK – 2371, oddelek/odsek 14036; 
za katastrsko občino  KRIŽNA GORA – 2372, oddelek/odsek 14037, 14044, 14045, 14048, 
14049; 
za katastrsko občino  LOKVE – 2299, oddelek/odsek 16052, 16103, 16105, 16034, 16035, 
16036; 
za katastrsko občino  NANOS – 2406, oddelek/odsek 13003, 13078, 13147; 
za katastrsko občino  OSEK – 2312, oddelek/odsek 16059; 
za katastrsko občino  PODKRAJ – 2375, oddelek/odsek 13082,M 13083, 13085, 13087, 13088, 
13089, 13090, 13091, 13092, 13126, 13127, 13130, 13118, 13121, 13123; 
za katastrsko občino  STOMAŽ – 2382, oddelek/odsek 16014, 16016; 
za katastrsko občino  VITOVLJE – 2311, oddelek/odsek 16064, 16065, 16066, 16068; 
za katastrsko občino  VODICE – 2374, oddelek/odsek 13132; 
za katastrsko občino  VRTOVIN – 2383, oddelek/odsek 16005, 16006, 16098, 16003, 16022. 
 
Razgrnitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov  bo potekala  
 

v dneh od 08.03.2021 do 22.03.2021 med 08:00 in 10:00 uro, 
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota AJDOVŠČINA, Gregorčičeva 44 , 

5270 Ajdovščina. 
 
Predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov bo potekala  
 

dne 22.03.2021,  ob 10.00 uri, 
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota AJDOVŠČINA, Gregorčičeva 44 , 

5270 Ajdovščina. 
 
Terenski ogled obravnavanega območja se bo izvajal po predhodnem dogovoru z lastniki 
gozdov. 
 
Na predstavitvi vas bomo seznanili z vsebino gozdnogojitvenega načrta obravnavanega območja. Ta 
je 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 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 AJDOVŠČINA,  v roku 14 dni od njegove predstavitve, to je do 
6.4.2021.  

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutka gozdnogojitvenega načrta se lahko 
obrnete na Mitja Turk, telefonska številka 041 657 067 ali na elektronski naslov: mitja.turk@zgs.si. 

 
                          Mitja Turk 
                                                                                                                Vodja krajevne enote Ajdovščina. 


