
Številka: 3408-10-22-001/22-1
Datum: 7.6.2022

V A B I L O

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Krajevna enota Luče, 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 OSNUTKOV GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV 

za katastrsko občino Krnica (925), oddelek 03113 območje Rogačnik, Šiler

za katastrsko občino Krnica (925), oddelek 03117a,b območje Sp. Voler

Razgrnitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov bo potekala 

v dneh 13.6.- 17.6.2022,      med 7:00 in 8:00 uro,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota  Luče, Luče 80, 3334 Luče

Predstavitev (obravnava) osnutkov gozdnogojitvenih načrtov bo potekala 

dne 15.6.2022,      med 8:00 in 10:00 uro,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Luče, Luče 80, 3334 Luče.

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

Na predstavitvi vas bomo seznanili z vsebino gozdnogojitvenega načrta posameznega 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.  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
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Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta 

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta za katastrsko

občino Krnica, oddelk 03113

Katastrska občina
(številka k.o.)

Parcelna številka

925 536/11

925 508/2

925 536/4

925 536/6

925 531

925 536/17

925 536/18

925 536/19

925 536/10
*Vir: Baze podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.
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Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta 

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta za katastrsko

občino Krnica, oddelk 03117a,b

Katastrska občina
(številka k.o.)

Parcelna številka

925 591/4

925 591/5

925 591/6

925 584/1
*Vir: Baze podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.
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