GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO, 9.11.2011
Določitev NUP in
njegov naslov

Predpisi, ki urejajo
področje delovanja
NUP

Predpisi v pripravi
oz. predpisi
potrebni za
spremembo oz.
pripravo

Določitev faz v
katerih sodeluje
NUP

Obstoječi podatki
in strokovne
podlage,
kdo z njimi
razpolaga in
način njihovega
pridobivanja

Določitev vsebine
smernic in
dopolnitve
smernic

Določitev smiselne vsebine, obsega in
načina izdelave strokovnih podlag oz.
obravnave vidika v posameznih fazah
priprave DPN

Prilagoditev
delovnega
procesa
NUP

MKGP
Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo,
ribištvo

Zakon o gozdovih (UL
RS št. 30/93, 13/98 odl.US, 56/99 - ZON,
67/02, 110/02-ZGO-1,
115/06, 110/07 in
106/10) - določa območje
gozdov in drugih gozdnih
zemljišč,

-------

I. izdelana pobuda
smernice – vlogo na
NUP pošlje DzP;
odgovor ali je potrebno
izvesti postopek CPVO –
vlogo na NUP pošlje
SCPVO

maska gozda:
bo na www.zgs.gov.si

podatki o funkcijah
gozda:
nasloviti vlogo na naslov
Zavoda za gozdove
Slovenije
zgs.tajnistvo@zgs.gov.si

Faza izdelave POBUDE (oblikovanje izvedljivih
variant z upoštevanjem javno dostopnih
podatkov):
obvezno se uporabijo podatki:
− maska gozda
− maska varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom
− podatki o vodah posebnega pomena

-----------

II. Izdelana ŠV in OP
pred javno razgrnitvijo:
mnenja NUP o
ustreznosti OP – vlogo na
NUP pošlje SCPVO
po javni razgrnitvi:
1. mnenje k predlogu
variante + dopolnitev
smernic + mnenje o
sprejemljivosti
variante/plana - vlogo na
NUP pošlje DzP

SMERNICE so
konkretizacija
podatkov za območje
načrtovanih ureditev,
ki se pripravi ob
upoštevanju podatkov:
− gozdnogospodarskih
načrtov
− o funkcijah gozdov
− lovsko upravljavskih
načrtov
− drugih evidenc ZGS
− o vodah posebnega
pomen
− o gojitvenih potokih
− o ribolovnih revirjih
− o vrstni sestavi rib (z
informacijo kako
ažuren je podatek)
− drugih evidenc
Zavoda za ribištvo

gp.mkgp@gov.si
V vednost:
Zavod za gozdove
Slovenije
zgs.tajnistvo@zgs.gov.
si
Zavod za ribištvo
Slovenije
info@zzrs.si

Uredba o varovalnih
gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom
(UL RS št. 88/05, 56/07,
29/09 in 91/10) - določa
območja varovalnih
gozdov in gozdov s
posebnim namenom,
Zakon o divjadi in
lovstvu (UL RS, št.
16/2004, 120/2006Odl.US: U-I-98/04 in št.
17/2008)
Zakon o sladkovodnem
ribištvu (UL RS, št:
61/2006)
Zakon o morskem
ribištvu (UL RS, št:
115/2006)

III. Izdelan DPN in PVO
pred javno razgrnitvijo:
mnenje o sprejemljivosti
posega (na poročilo o
vplivih na okolje – vlogo
na NUP pošlje ARSO
po javni razgrnitvi:
2. mnenje k predlogu
DPN + projektni pogoji +
mnenje o sprejemljivosti
posega – vlogo na NUP
pošlje DzP
IV. Izdaja gradbenega
dovoljenja
Soglasja k PGD – vlogo
na NUP pošlje investitor
Sodelujejo v vseh fazah,
če ureditve, za katere se
pripravlja DPN posegajo
v gozdni prostor ali na
vodne površine (reke,
jezera,…).

maska varovalnih
gozdov in gozdov s
posebnim namenom:
www.zgs.gov.si

Vode posebnega
pomena:
Seznam:
http://www.zzrs.si/index.
php/Celinskevode/Izlocene-vode/
grafični podatek:
nasloviti vlogo na Zavod
za ribištvo Slovenije
info@zzrs.si

Sestavni del smernic so
tudi potrebni grafični deli
v obliki .shp
Pogoji za podrobnejše
načrtovanje (skupaj s
1. mnenjem):
preveritev in dopolnitev
vseh podatkov podanih
v smernicah
zlasti pa dopolnitev
podatkov o gozdnih
vlakah, gozdnih cestah
ipd.

glede na naravo in obseg načrtovane PUDP ter
po presoji prostorskega načrtovalca pa tudi
podatki:
− podatki o funkcijah gozda
Faza izdelave ŠTUDIJE VARIANT IN
OKOLJSKEGA POROČILA
Ocene posega oziroma vpliva posega na gozd in
divjad se izvede na podlagi analize obsega in načina
posega posamezne variante:
− glede na funkcijo gozda
− v koridorje prosto živečih živali
− v varovalne gozdove in v gozdove posebnega
namena
− na gospodarjenje z gozdom.
Ocene posega oziroma vpliva na ribe in rake se
izvede ob upoštevanju podatkov o vrstah rib in rakov
ter na podlagi analize obsega in načina poseganja
posamezne variante na
− vode posebnega pomena
− vrste ribiških revirjev
− podatkov o vrstni sestavi rib in rakov
− izločene vode za gojenje vodnih organizmov in
izvajanje športnega ribolova v komercialne namene
Faza izdelave DPN IN POROČILA O VPLIVIH NA
OKOLJE:
V DPN se načrtujejo vsi detajlni ukrepi za
preprečitev, zmanjšanje in omilitev vpliva na gozd,
prostoživeče živali in ribe ter določijo tudi potrebni
ukrepi v času gradnje in monitoring po izgradnji.
V PVO se oceni ustreznost teh ukrepov ter
kumulativni, daljinski in posredni vpliv.

