
 

      

 

 

 

VABILO 

na 

javno razgrnitev in javno obravnavo območnega gozdnogospodarskega in 

lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Ljubljana in pripadajočih okoljskih 

poročil z dodatkoma za varovana območja narave 

 

 

Spoštovani. 

 

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) smo v letu 2021 pripravili 14 območnih 
gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) 
za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov smo na ZGS med 1. 11. 2020 in 31. 12. 
2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri 
katerih smo s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki smo jih pri izdelavi 
območnih načrtov tudi upoštevali. Pripravljena je bila tudi anketa, s katero smo v širšem krogu 
deležnikov ovrednotili pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih 
gozdnogospodarskih območjih. 
 

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo 
hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za 
varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za 
varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo na podlagi 
vsebinjenja, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za varovana 
območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji 
mnenj. Po dveh dopolnitvah je Ministrstvo za okolje v juniju 2022 izdalo tudi mnenje o 
ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z 
dodatkoma za varovana območja lahko javno razgrneta.  

 

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja 
območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave 
predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave, v okviru katerih zbiramo konkretne pripombe 
na posamezne območne GGN GGO in LUN ter na okoljski poročili z dodatkoma za varovana 
območja narave.  

 

Osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z 
dodatkoma za varovana območja narave so dostopni preko spletne strani ZGS (Povezava do 

strani), kjer je dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb. V času javne razgrnitve si 
lahko celotno gradivo območnega načrta Ljubljana ogledate tudi na sedežu območne enote 
Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/javne_razgrnitve_ggn_ggo_lun_luo_in_okoljskih_porocil/index.html
http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/javne_razgrnitve_ggn_ggo_lun_luo_in_okoljskih_porocil/index.html


 

      

 

 

 

Informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko e-pošte: andrej.jeklar@zgs.si 

ali tel. 01 24 10 624. 

 

Kot pomembnega deležnika oz. deležniško organizacijo vas obveščamo, da bo javna 
razgrnitev potekala med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022, hkrati pa vas vabimo na javno obravnavo 
osnutkov GGN GGO Ljubljana, Zasavskega LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana 
območja narave, ki bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, 1292 Ig 
25.8.2022 ob 17:00. 

 

Prosimo vas, da vabilo posredujte vsem, ki bi jih javna obravnava lahko zanimala.  

 

Na javno obravnavo se je potrebno prijaviti na e-naslov: andrej.jeklar@zgs.si. Prijave zbiramo 

do 23.8.2022. Kontakt za dodatne informacije: Andrej Jeklar, 041-657-248, 

andrej.jeklar@zgs.si.  

 

Več informacij o procesu najdete na spletni strani: www.zgs.si/on2021. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

Andrej Jeklar, univ.dipl.inž.gozd.    mag. Viktor Miklavčič 

Vodja načrtovanja razvoja gozdov    Vodja Območne enote Ljubljana 
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