
 
 
 
 
 
 
 

Bjelovar, 14.04.2021. 
                     REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                            KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                                                           OPĆINA SOKOLOVAC 

 
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  

ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
                                                               

Predmet: Poziv na javni uvid i javnu raspravu povodom izrade Programa gospodarenja 
šumama privatnih šumoposjednika gospodarskom jedinicom ŠUME MANASTIRA 
LEPAVINA koji je ujedno i plan upravljanja područjem ekološke mreže (2021. – 
2030.) 

 
Obavještavamo Vas da će se održati Javna rasprava povodom izrade Programa gospodarenja 

gospodarskom jedinicom ŠUME MANASTIRA LEPAVINA koji je ujedno i plan upravljanja područjem 
ekološke mreže (2021. – 2030.) 

Javna rasprava održati će se dana 20. svibnja 2021. godine (četvrtak) u prostorijama 
Šumarije Sokolovac, Trg. dr. T. Bardeka 6, Sokolovac, u 10,00 sati. 

 
Gospodarska jedinica Šume Manastira Lepavina nalazi se na prostoru Koprivničko-križevačke 

županije, odnosno na području općine Sokolovac. 
 
Pregled površina šuma i šumskih zemljišta po  županijama i jedinicama lokalne samouprave 

Županija Jedinica lokalne 
samouprave Katastarska općina Površina (ha) 

Koprivničko-
križevačka Općina Sokolovac 

Lepavina 173,48 
Ukupno 173,48 

 
Prilikom Javne rasprave zainteresirani će se upoznati s gospodarenjem šumama i šumskim 

zemljištem na području gospodarske jedinice Šume Manastira Lepavina kojom gospodare Pravoslavni 
Manastir Lepavina, Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Zagrebačko-ljubljanska.  

 
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja vidjeti za 

vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 19. travnja 2021. godine do 19. svibnja 2020. godine u 
prostorijama Šumarije Sokolovac, Trg dr. T. Bardeka 6, Sokolovac  radnim danom od 8,00 do 11,00 
sati.    

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.  
 

Molimo Vas da obavijest izvjesite na oglasne ploče. 
 
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo Vas da se obratite na dr.sc. Dalibor Štorga 

(tel. 048/250-904 ili 098/451-641).  
                                                                        

S poštovanjem, 
        
                                                                                  OPUNOMOĆENA OSOBA OD STRANE  
                                                                               PRAVOSLAVNOG MANASTIRA LEPAVINA: 
                                                                                        Mr. sc. Milan Arvay, dipl. ing. šum. 

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ 
Eparhija Zagrebačko  -  ljubljanska, Pravoslavni Manastir Lepavina,  

Lepavina 18, 48306 Sokolovac OIB:77554936239 
Zastupnik Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije (Prvoslav) Perić 

OPUNOMOĆENIK: mr. sc. Milan Arvay dipl. ing. šum. 
OIB:16735456571, Vukovarska 16 (p.p. 136), Bjelovar 43000  
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