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Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 
24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta

 gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021 – 2030) 

1

(1) Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-
Kolovrat (2021 – 2030), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Zagorje 
ob Savi oziroma katastrskih občinah Hrastnik pri Trojanah, Brezje, Čemšenik, Jesenovo, Ržiše,
Kolovrat, Kandrše, Zabava, Šemnik, Loke pri Zagorju, Šentlambert in Izlake (v nadaljnjem besedilu: 
osnutek).

(2) Osnutek je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 
januarja 2021 do 31. decembra 2030.
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Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne
enote Zagorje, Ulica 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi 
tega sklepa na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/teme/gozdnogospodarsko-nacrtovanje/).
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V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev, organizirana javna obravnava. 
Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih
deskah občin ter na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/teme/gozdnogospodarsko-
nacrtovanje/).
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Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in 
organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

- ustno na javni obravnavi, 
- kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve, 
- na elektronski naslov andrej.jeklar@zgs.si ali
- na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje. 

5

Ta sklep se vroči Zavodu za gozdove Slovenije in objavi na spletišču državne uprave 
(https://www.gov.si/teme/gozdnogospodarsko-nacrtovanje/).

Št. 3400-9/2021/5
Ljubljana, dne 15. oktobra, 2021. Dr. Jože Podgoršek  

minister
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