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Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, izdaja na podlagi 42/3 člena

zakona o gozdoyih (Ur.l. RS. šuma) na zahtevo stranke Planinsko društvo Žirovnica,
Zirovnica 63, 4274 Zirovnica.

DOVOLJENJE
za začasno zaporo gozdne ceste

zaradi zagotovitve varnosti

1. Stranki Planinsko društvo Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju:
stranka) se dovoljuje začasna zapora (v nadaljevanju: zapora) gozdne ceste Zelenica, s
šifro 020510, zaradi zagotovitve varnosti v zimskem času za pohodnike.

2. Dovoljenje se izda na podlagi vloge stranke z dne 08.12.2021.

3. Označitev zapore s prometno signalizacijo mora izvesti stranka, označena morata biti
začetek in konec zapore, pri čemer lahko zapora traja od dne 11.12.2021 do 31.03.2022,
ali do preklica Dovoljenja.

4. Zapora je lahko izvedena pod naslednjimi pogoji:
— Zapora se izvede samo na predlagani trasi.
— V primeru nujnih voženj (npr. reševalna vozila) je potrebno na poziv omogočiti

prevoznost.
— V primeru nujne gozdne proizvodnje (ta v navedenem terminu sicer ni

načrtovana) je potrebno na poziv lastnika to omogočiti.
— Dovoli se prevoz hrane in pijače po gozdni cesti za potrebe Doma pri izviru

Završnice.
— Po končani zapori gozdne ceste mora organizator takoj odstraniti vso signalizacijo,

zavarovanja in ostalo opremo ter vrniti območje v prvotno stanje.
— Vse morebitne poškodbe na gozdnih tleh in gozdni infrastrukturi mora organizator po

navodilih osebja ZGS sanirati na lastne stroške.

5. Stroške zapore gozdne ceste nosi stranka.

6. Stranka mora v skladu z 2. odst. 21. a člena Zakona o gozdovih o morebitnem javnem
shodu oz. prireditvi obvestiti Zavod za gozdove Slovenije.

7. Ob morebitnih spremembah pri izvajanju mora stranka pridobiti novo dovoljenje.
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Obrazložitev:
Na podlagi vloge

Stranke Planinsko društvo Žirovnica
Ulica girovnica 63
Kraj Zirovnica
Pošta (številka. kraj) 4274 Žirovnica

z dne 08.12.2021. ki vsebuje razloge za zaporo, se ugotavija. da je predvidena zapora

gozdne ceste zaradi zagotovitve varnosti v zimskem času za pohodnike upravičena in

ustrezna. Zaporo s prometno signalizacijo mora označiti stranka, označena morata biti

začetek in konec zapore, pri čemer lahko zapora traja le od dne 11.12.2021 do 31.03.2022,
ali do preklica Dovoljenja.

Zapora je lahko izvedena pod naslednjimi pogoji:
— Zapora se izvede samo na predlagani trasi.
- V primeru nujnih voženj (npr. reševalna vozila) je potrebno na poziv omogočiti

prevoznost.
— V primeru nujne gozdne proizvodnje (ta v navedenem terminu sicer ni

načrtovana) je potrebno na poziv lastnika to omogočiti.
— Dovoli se prevoz hrane in pijače po gozdni cesti za potrebe Doma pri izviru

Završnice.
— Po končani zapori gozdne ceste mora organizator takoj odstraniti vso signalizacijo,

zavarovanja in ostalo opremo ter vrniti območje v prvotno stanje
- Vse morebitne poškodbe na gozdnih tleh in gozdni infrastrukturi mora organizator po

navodilih osebja ZGS sanirati na lastne stroške.

Stroške zapore gozdne ceste nosi stranka. Za varnost prirejanja javnega shoda oz. prireditve

je odgovorna stranka. Stranka mora v skladu z 2. odst. 21. a člena Zakona o gozdovih o

javnem shodu oz. prireditvi obvestiti Zavod za gozdove Slovenije.

Planinsko društvo Žirovnica ima podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na

področju športa (odločba št. 6717-203/2007/8 z dne 14.9.2010, Ministrstvo za šolstvo in

šport), zato takse po Zakonu o upravnih taksah ni potrebno plačati.

PRAVNI POUK:
Zoper to dovoljenje je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije v Ljubljani dovoljena pritožba. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri

organu, ki je izdal to dovoljenje, v roku 15 dni po vročitvi dovoljenja.
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Postopek vodil:
Bojan Bajž/elj, univ.dipl.inž.gozd.7
Višji

slo/d?y%/
Vročiti: Planinsko društvo Žirovnica; Žirovnica 63; 4274 Žirovnica
Prejme:

— Policijska postaja Jesenice; Cesta Maršala Tita 9; 4270, Jesenice
— Občina Žirovnica; Breznica 3; 4274 Žirovnica
— Gozdarska inšpekcija, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
— KE Jesenice
— Arhiv, tu
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pooblastilu direktorja:
vsenek, univ.dip|.inž.
E Bled
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