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IZJAVA ZA STANOVALCE NOVEGA NASELJA »KRESNICA« 

  

Zadeva: Pobuda za ohranitev gozda 

 

Spoštovani! 

Glede na »pregreto« debato o nameravani popolni sečnji občinskega gozda nasproti 

novega naselja Kresnica v Taboru dajem to IZJAVO z naslednjim pojasnilom: 

1. Gozd spada v območje centralnih dejavnosti, ki naj služi vrtcu, šoli, športnim 

dejavnostim ter obstoječi poselitveni populaciji v centru Tabora. 

2. Občina je kot lastnik tega gozda dolžna spoštovati navodila in odločbe o 

občasni sanitarni sečnji (letno) zaradi pojava gozdnih škodljivcev. 

3. Sečnja v letu 2014 je bila osredotočena tudi na vzpostavitev varnostnega pasu 

(stojna višina drevesa) od roba poselitvene cone. Občina je kot lastnik namreč 

odgovorna za eventualne poškodbe na lastnini stanovalcev v primeru 

močnejših vetrov ali žleda. Letos je bila zaradi žleda visoka stopnja te 

nevarnosti. 

4. Po prvi vselitveni zimi in visokih stroških ogrevanja se je v vašem novem 

naselju med prvimi stanovalci pojavilo vprašanje možnosti izgradnje 

centralnega sistema za ogrevanje celega naselja. 

5. V tem času je bil v izdelavi tudi Energetski lokalni koncept, v katerega smo 

vklopili to pobudo vašega naselja. Najprimernejša lokacija se je določila v 

skrajni S-Z del gozda, kjer je nekoč bilo občinsko smetišče (zdaj je zasuto).  

6. Pri pripravi osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) se je ta pobuda 

zabeležila kot »inženirski« objekt. Sicer pa je v osnutku OPN celotno področje 

gozda zamišljeno kot parkovno rekreativna površina, ki bi bila urejena v 

namene rekreacije, sprehodom (stezice) in počitku (klopce), skratka 

urejenemu parku v gozdu. 

7. Na osnutek OPN je bilo podano tudi prvo mnenje Zavoda za gozdove s 

poudarkom, da je namenska raba v park sprejemljiva, saj se s tem 



zagotavlja ohranitev kar največ vitalnega drevja, ostale površine pa se 

zasadi z drevesno in grmovno vegetacijo. Tudi sicer mnenje Zavoda za 

gozdove ne dovoljuje nobene spremembe v pozidano stavno zemljišče. 

8. Občina Tabor mora sedaj uskladiti osnutek OPN z vsemi prvimi mnenji vseh 

ministrstev ter nato razpisati javno razgrnitev za občane, kjer pa v osnutku ne 

bo več predloga inženirskega objekta (pa tudi ne možnosti skupne 

kotlovnice za vaše naselje na tej lokaciji). 

  

9. Zaključek: 

GOZD OSTANE, LE MALCE VEČ UREJENOSTI MU MANJKA! 

 

Vilko Jazbinšek, župan 

 

V Taboru, 14. 10. 2014 

 

 


