
Območna enota: CELJE

Krajevna enota: Slovenske Konjice

Šolska ul. 19

Številka: VABILO-0937374

Datum: 08.07.2022

Zavod    za    gozdove    Slovenije,    Območna    enota  CELJE,  Krajevna  enota  Slovenske  Konjice,  na  podlagi
5.  in  13.  člena  Zakona  o  gozdovih  (Uradni  list  RS,  št.  30/93  in  spr.)  ter  75.  člena  Pravilnika  o  načrtih  za
gospodarjenje  z  gozdovi  in  upravljanje  z  divjadjo  (Uradni  list  RS  št.  91/10  in  spr.)  vabi  lastnike  gozdov na

PREDSTAVITEV OSNUTKA GOZDNOGOJITVENEGA NAČRTA

Gozdnogospod. enota: VITANJE
Oddelek / odsek Katastrska občina

37374 (1091)   HUDINJA
37375 (1091)   HUDINJA

Razgrnitev osnutka gozdnogojitvenega načrta bo potekala:

od dne 18.07.2022 do dne 22.07.2022 med 07:00 in 09:00
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije

Šolska ulica 19, 3210 Slovenske Konjice

Predstavitev osnutka obravnavanega območja bo potekala

dne 20.07.2022 ob 08:00
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije

Šolska ulica 19, 3210 Slovenske Konjice

Terenski ogled obravnavanega območja 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  ustno  na  zapisnik  ob
predstavitvi  ali  ob  razgrnitvi  osnutka  načrta  ter  pisno  na  naslov  Zavod  za gozdove Slovenije, Krajevna enota
Slovenske  Konjice,  Šolska  ul.  19,  v  roku  14  dni  od  njegove  predstavitve.  Če  se lastnik ne odzove vabilu na
sodelovanje pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta, se šteje, da se z njim strinja.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutka gozdnogojitvenega načrta se lahko obrnete na  
vodjo KE Bojana Bračiča.

Vodja KE:
Bojan Bračič

Stran: 1



Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta

Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku gozdnogojitvenega načrta:

Parcelne številke za odsek: 37374
Parcelna številka Katastrska občina

1068 HUDINJA
1091/3 HUDINJA
1093/2 HUDINJA

1095/11 HUDINJA
1095/161 HUDINJA
1095/17 HUDINJA
1095/174 HUDINJA
1095/18 HUDINJA
1095/21 HUDINJA
1095/83 HUDINJA
1095/9 HUDINJA
1153/4 HUDINJA
1240 HUDINJA

Parcelne številke za odsek: 37375
1093/1 HUDINJA
1093/2 HUDINJA
1093/3 HUDINJA
1094/2 HUDINJA
1094/3 HUDINJA

1095/161 HUDINJA
1095/21 HUDINJA


