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MINISTRSTVA

3942. Pravilnik o varstvu gozdov

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 – odločba US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o varstvu gozdov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Namen pravilnika)

Ta pravilnik ureja pogoje za sonaravno gospodarjenje
in rabo gozdov (izkoriščanje funkcij gozdov), ohranjanje bi-
otskega ravnovesja gozdnega ekosistema, načrtovanje ukre-
pov za preprečevanje škodljivih vplivov na gozd, spremljanje
poškodovanosti gozdov in varstvo gozdov pred požari.

2. člen
(Biološko ravnotežje)

Biološko ravnotežje kot biotsko ravnovesje vseh živih
organizmov v gozdu (v nadaljnjem besedilu: biotsko ravno-
vesje) se zagotavlja z obstojem, raznovrstnostjo, uravnote-
ženimi odnosi in razvojem avtohtonih organizmov v gozdu in
gozdnem prostoru ter z ohranjanjem pestrih ekosistemov.

Biotsko ravnovesje v gozdu se ohranja in obnavlja z
upoštevanjem usmeritev in izvajanjem ukrepov določenih z
načrti za gospodarjenje z gozdovi in s tem pravilnikom.

II. BIOTSKO RAVNOVESJE

3. člen
(Ukrepi ohranjanja biotskega ravnovesja)

Biotsko ravnovesje v gozdu se ohranja, obnavlja in
pospešuje z načrtovanjem in izvajanjem naslednjih ukrepov:

– ohranjanjem redkih grmovnih in drevesnih vrst ter
njihovih populacij;

– ohranjanjem redkih in ogroženih živalskih vrst ter nji-
hovega življenjskega okolja;

– načrtnim puščanjem odmrle biomase;
– spremljanjem stanja in razvoja gozdnega ekosiste-

ma;

– ohranjanjem mokrišč in vodnih površin v gozdu;
– ohranjanjem posebej vrednih habitatov redkih in

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst;
– prilagajanjem gospodarjenja v predelih gozda, ki so

posebej pomembni za redke in ogrožene rastlinske in ži-
valske vrste;

– in izvajanjem dodatnih ukrepov kot so postavljanje
in vzdrževanje gnezdnic, sadnja plodonosnih vrst grmovja
in drevja, zaščita sadik pred prostoživečimi rastlinojedimi
živalmi in drugi.

4. člen
(Ohranjanje redkih drevesnih in grmovnih vrst)

V gozdu se načrtno ohranjajo drevesne in grmovne
vrste, ki so v določenem sestoju ali gozdni združbi zelo
redke, ter posamično drevje in grmovje posebnih oblik,
dimenzij in varietet, ki jim daje značaj naravne vrednote, ter
populacije gozdnega drevja.

Drevesne in grmovne vrste ter populacije gozdnega
drevja iz prejšnjega odstavka se evidentirajo v gozdnogojit-
venem načrtu ter se ohranjajo in obnavljajo v soglasju z
lastnikom gozda.

V gozd se ne dovoli vnašati rastišču neprilagojenih
drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst ter glivnih in živalskih
vrst.

5. člen
(Naravna zatočišča)

Deli gozda v območju pomembnih življenjskih prosto-
rov redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst se kot
naravna zatočišča teh organizmov načrtno prepuščajo na-
ravnemu razvoju oziroma oblikujejo s prilagojenim gospo-
darjenjem.

Naravna zatočišča se oblikujejo tako, da se naravne-
mu razvoju načrtno prepuščajo skupine, gnezda, šopi in
sestoji starejšega drevja zlasti v gozdnih predelih, kjer pri-
manjkuje starejših razvojnih faz, kjer je izkoriščenost lesnih
zalog na velikih površinah intenzivna, oziroma kjer je moč-
no spremenjena sestava drevesnih vrst.

Zunaj sklenjenega gozda se kot naravna zatočišča
izločijo logi, gozdni ostanki v celoti ali delno, skupine dre-
vja in grmovja ter drugi biotopi.

Usmeritve za oblikovanje naravnih zatočišč so sestav-
ni del načrtov za gospodarjenje z gozdovi.

Naravna zatočišča se prepuščajo naravnemu razvoju
za obdobje 10 do 30 let ter se v soglasju z lastnikom
gozda določijo v gozdnogojitvenem načrtu kot posebne
načrtovalne ali negovalne enote.
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6. člen
(Načrtno puščanje biomase)

V gozdu se načrtno pušča drevje z dupli, odmrlo in
odmirajoče drevje ter drugo odmrlo biomaso tako, da ne
more predstavljati nevarnosti za prenamnožitev glivnih, ras-
tlinskih in živalskih vrst, ki lahko povzročajo njegovo desta-
bilizacijo.

Skupna količina načrtno puščene biomase se za goz-
dnogospodarske razrede okvirno določi v gozdnogospo-
darskem načrtu gozdnogospodarske enote, natančneje pa
se njen delež določi v gozdnogojitvenem načrtu.

Delež puščene biomase se izrazi v razmerju med koli-
čino odmrle ter odmirajoče biomase stoječega drevja in
lesno zalogo določenega gozda in lahko v osnovni uredi-
tveni enoti znaša od 0,5 do 3%. V starejših gozdovih v
razvojni fazi drogovnjakov, debeljakov in raznodobnih se-
stojih z lesno zalogo do 200 m3/ha, se načrtno pušča večji
delež od navedenega, v sestojih z lesno zalogo nad
200 m3/ha pa se pušča manjši delež od navedenega. Z
gozdnogojitvenim načrtom se lahko omeji iznos sečnih
ostankov, drobnejših od 4 cm.

Pri izbiri dreves za možni posek se v soglasju z lastni-
kom gozda načrtno ne izberejo še živa, odmrla in odmirajo-
ča drevesa z dupli, polomljena drevesa in drevesa naselje-
na z glivami, da se doseže njihova čimbolj enakomerna
razporeditev v gozdu.

Odmrla in odmirajoča drevesa ter druga odmrla bio-
masa se ne smejo puščati ob vodotoku s hudourniškim
značajem, hudourniški strugi, javni infrastrukturi in gozdni
cesti v pasu, ki je ožji od ene višine odraslega drevja na
tem rastišču.

7. člen
(Označevanje načrtno puščenega drevja)

Načrtno puščeno drevje nad 30 cm premera in dre-
vje, na katerem so nameščene gnezdnice, se neškodljivo
označi z barvnim znakom.

Označitev zagotovi Zavod za gozdove Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: zavod).

8. člen
(Spremljanje biotskega ravnovesja)

Spremljanje stanja in razvoja gozdnega ekosistema
ter njegovega ravnovesja se zagotavlja s spremljanjem sta-
nja in razvoja rastlinskih in živalskih vrst.

Stanje drevesnih vrst se spremlja z gozdno inventuro
v okviru gozdnogospodarskega načrtovanja.

Pri prostoživečih živalih se spremlja zlasti stanje in
razvoj prosto živečih divjih parkljarjev in prosto živečih di-
vjih živali, ki predstavljajo vrh prehranjevalnih verig: velike
zveri, ujede, sove.

Evidentira in spremlja se stanje za gozdni ekosistem
pomembnih biotopov.

Evidentiranje in spremljanje stanja populacij prostoži-
večih živali iz tretjega odstavka ter načrtno puščenega dre-
vja, grmovja, naravnih zatočišč, drevja z nameščenimi gnez-
dnicami in posebnih biotopov (mlake, kaluže, izviri, stene,
jame, brezna) in njihovo označevanje, se šteje za zbiranje
podatkov o stanju in razvoju gozdov ter spremljanje biot-
skega ravnovesja gozda.

9. člen
(Spremljanje stanja populacij živali in njihovih biotopov)

Stanje populacij prosto živečih živali iz prejšnjega člena
se sistematično spremlja z ugotavljanjem prisotnosti vrste
živali v prostoru na podlagi podatkov o pogostosti in številu

pojavljanj osebkov določene vrste, najdenih sledi, kadavrov
živali, izbljuvkov, iztrebkov, zasedenih brlogov, zasedenosti
gnezdišč, oskrbovanih gnezdnic in drevesnih dupel, značil-
nih poškodb, ki jih v okolju povzroča določena vrsta, s
spremljanjem konfliktnih situacij v okolju živali in podobno.

Stanje biotopov zavarovanih vrst živali se ugotavlja na
podlagi sprotnega sistematičnega opazovanja pri nadzoru
gozda in evidentiranja ugotovljenih sprememb.

Javna gozdarska služba izdela o stanju iz prejšnjega
odstavka letno poročilo v skladu s prilogo PVG-II/1 ter ga
skupaj s poročilom o stanju gozdov posreduje na ministr-
stvo pristojno za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo) najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

10. člen
(Usmeritve za razvoj populacij prostoživečih živali

in njihovega življenjskega okolja)
Na podlagi analize stanja populacij posameznih vrst

živali in njihovega življenjskega okolja se izdela usmeritve
za razvoj predvsem tistih živalskih populacij in njihovega
življenjskega okolja, pri katerih so ugotovljeni trendi razvo-
ja izrazito neugodni.

Usmeritve za razvoj iz prejšnjega odstavka so podlaga
za načrtovanje in izvajanje ukrepov za odpravljanje negativ-
nih trendov v populacijah živalskih vrst in v njihovem živ-
ljenjskem okolju ter so sestavni del načrtov za gospodarje-
nje z gozdovi.

Letni program ukrepov v življenjskem okolju prosto
živečih živali je sestavni del programa vlaganj v gozdove in
lovskogojitvenih načrtov.

11. člen
(Dodatni ukrepi)

Dodatni ukrepi za ohranjanje biotskega ravnovesja v
gozdu kot so postavljanje in vzdrževanje gnezdnic, sadnja
plodonosnih vrst grmovja in drevja, zaščita sadik pred pro-
stoživečimi rastlinojedimi živalmi in drugi, se načrtno izvaja-
jo na območjih gozda z nizko gostoto osebkov vrst, ki
pomembno vplivajo na gozdni ekosistem in na območjih z
ugotovljeno ogroženostjo obstoja posamezne vrste.

Dodatni ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v
sodelovanju z lastnikom gozda ter se na podlagi usmeritev
iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi določijo v gozdnogo-
jitvenem načrtu.

12. člen
(Ukrepi za vzdrževanje življenjskega okolja

prosto živečih živali)
Izvajanje ukrepov iz 3. člena tega pravilnika ter načrt-

no puščanje tehnično še uporabnih dreves, ki so debela
nad 30 cm, se šteje za izvajanje ukrepov za vzdrževanje
življenjskega okolja prosto živečih živali in drugih avtohto-
nih organizmov, ki se v zasebnih gozdovih sofinancirajo na
podlagi zakona o gozdovih.

III. IZVAJANJE DEL V GOZDOVIH

13. člen
Dela v gozdovih se morajo izvajati v času, na način ter

s pripomočki, ki najmanj ogrožajo gozdni ekosistem.

14. člen
(Usmeritve za izvajanje del)

Gozdni ekosistem zaradi izvajanja del v gozdu ni ogro-
žen, kadar se dela v območjih, ki so evidentirana v načrtih
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za gospodarjenje z gozdovi, izvajajo ob upoštevanju do-
ločb prejšnjega člena ter v naslednjih prostorskih oddalje-
nostih in časovnih obdobjih:

– gnezdenja črne štorklje oziroma kolonije sivih ča-
pelj, v mesecih od sredine aprila do konca junija v razdalji
najmanj 300 m od gnezda;

– kjer gnezdi planinski orel in orel belorepec, v me-
secih od januarja do konca junija najmanj 500 m od
gnezda;

– kjer gnezdijo ostale vrste orlov, najmanj 400 m od
gnezda: mali orel, kačar, mali klinkač, od začetka maja do
konca avgusta, sršenar od junija do konca avgusta;

– kjer gnezdijo ostale ogrožene ujede, od meseca
marca do konca meseca junija najmanj 300 m od gnezd;

– kjer gnezdijo sove kozače in velike uharice, od fe-
bruarja do konca meseca junija najmanj 300 m od gnezd;

– kjer gnezdijo ostale vrste sov, od marca do konca
meseca maja najmanj 100 m od gnezd;

– aktivnih rastišč in zaščitnih con za divjega petelina,
od začetka marca do konca meseca junija v radiju 500 m
od središča rastišča;

– kjer gnezdi zlatovranka, od junija do avgusta naj-
manj 50 m od gnezdilnega dupla;

– v zimovališčih rastlinojedov od decembra do konca
meseca marca, kadar se sečnja izvaja za namen njihove
dodatne prehrane;

– kjer je stalno prisoten rjavi medved, od sredine de-
cembra do konca meseca aprila najmanj 200 m od aktiv-
nih brlogov;

– kjer je prisoten volk, od začetka aprila do konca
maja najmanj 300 m od mesta poleganja;

– kjer je prisotna vidra, od marca do konca aprila
najmanj 50 m od mesta, kjer so poleženi mladiči;

– kjer je prisoten ris, od začetka junija do avgusta
najmanj 100 m od mesta, kjer so poleženi mladiči;

– kjer je prisotna divja mačka, v mesecu aprilu in maju
najmanj 50 m od mesta, kjer so poleženi mladiči;

– na delih gozdnih cest, kjer potekajo večje selitvene
poti dvoživk, se v času selitve ne vozi oziroma se prometni-
ca ustrezno priredi.

V prejšnjem odstavku navedeni pogoji za izvajanje del
so usmeritve za izvajanje del v gozdovih, ki so sestavni del
gozdnogojitvenega načrta in odločbe, izdane na podlagi
17. člena zakona o gozdovih. Navedene razdalje v metrih
so razdalje, merjene na terenu.

Če se na območju predvidenih del ugotovi spremem-
ba v prisotnosti živalskih vrst v primerjavi z njihovim stanjem
ob izdaji odločbe za dela v gozdovih, se morata gozdnogo-
jitveni načrt in odločba temu ustrezno dopolniti.

Ne glede na določila drugega odstavka tega člena se
lahko posamezna razdalja varovanja spremeni, če so narav-
ni pogoji takšni, da izničijo oziroma potencirajo negativne
vplive izvajanja del. Posamezna razdalja se lahko poveča in
izjemoma zmanjša za največ 50% v odvisnosti od orograf-
skih ali drugih utemeljenih vzrokov. Sprememba razdalje
mora biti ustrezno utemeljena v gozdnogojitvenem načrtu.

15. člen
(Varovanje habitatov redkih in ogroženih rastlinskih

in živalskih vrst)
Na rastiščih redkih in ogroženih rastlinskih in glivnih

vrst ter čez kaluže, izvire, brloge in druge v gozdnogojitve-
nem načrtu evidentirane habitate redkih in ogroženih žival-
skih vrst ali drugih naravnih vrednot, ni dovoljeno zbirati in
vlačiti gozdnih lesnih sortimentov ter graditi cest, vlak ali
žičnih linij.

Gospodarjenje z gozdom na rastiščih redkih in ogro-
ženih rastlinskih vrst ter njihovih robnih conah v razdalji do
dveh višin drevja mora biti prilagojeno zahtevam teh rastlin-
skih vrst ter se na podlagi usmeritev v gozdnogospodar-
skih načrtih gozdnogospodarskih enot določi z gozdnogo-
jitvenim načrtom.

Gozdna infrastruktura se mora načrtovati in graditi
najmanj 50 m stran od najpomembnejših delov habitatov iz
prejšnjega člena ter prvega odstavka tega člena, ki so
opredeljeni v gozdnogojitvenem načrtu.

16. člen
(Odpravljanje poškodb)

Poškodbe na redkih oziroma ogroženih drevesnih in
grmovnih vrstah, ki so nastale pri sečnji, spravilu ali dru-
gem izvajanju del v gozdu, se morajo takoj sanirati z okolju
neškodljivim sredstvom iz seznama, ki ga določi za gozdar-
stvo pristojen minister (v nadaljnjem besedilu: minister).

17. člen
(Varstvo vodnih območij)

Pri izvajanju del v gozdovih stroji in naprave, z izjemo
motorne žage, ne smejo puščati oljnih sledi. V območjih s
prvo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije in v prede-
lih zavarovane narave se morajo za mazanje verige pri
motornih žagah ter v hidravličnih sistemih strojev in naprav
uporabljati biološko razgradljiva olja.

V kale, kaluže, izvire in druge vodne vire se ne smejo
trositi soli ali druge snovi, ki spreminjajo kvaliteto vode.

Solnice za divjad se ne smejo nameščati na način, ki
omogoča vnos soli v vodni biotop, v nobenem primeru pa v
razdalji, manjši od 50 m od vodnega biotopa.

IV. UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
V GOZDU

18. člen
(Dovoljenje za izjemno uporabo)

Zavod lahko izda dovoljenje za uporabo tistih fitofar-
macevtskih sredstev v gozdu, ki imajo veljavno dovoljenje
za promet v Republiki Sloveniji in certifikat o primernosti
sredstva za okolje, ki ga je izdala pristojna institucija.

Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev v goz-
du je dopustna le v koncentracijah ter s pripravami in na
način, kot ga predpiše proizvajalec. Nanašajo se lahko
samo na ciljno površino.

19. člen
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena v va-

rovalnih gozdovih in gozdovih, ki imajo prvo stopnjo pou-
darjenosti vsaj ene od naslednjih funkcij:

– hidrološke funkcije,
– biotopske funkcije,
– rekreacijske funkcije,
– funkcije varovanja naravnih vrednot.
Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka se

dovoljenje lahko izda za uporabo fitofarmacevtskih sred-
stev, ki učinkujejo le na ciljno populacijo ter so okolju
neškodljiva.

20. člen
(Označevanje uporabe)

Površine, na katerih je bilo uporabljeno fitofarmacevt-
sko sredstvo, se morajo na vidnem mestu označiti z opozo-
rilnim znakom.
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Na opozorilnem znaku mora biti navedeno, katero
sredstvo je bilo uporabljeno, stopnja njegove strupenosti,
dan nanosa na površino in njegova karenčna doba.

Opozorilni znak mora biti natisnjen na rumeni podlagi,
v obliki in z vsebino, kot je določena v prilogi PVG-IV/1.

21. člen
(Evidenca o uporabi)

O izdanih dovoljenjih za uporabo fitofarmacevtskih
sredstev se obvezno vodi evidenca, iz katere morajo biti
razvidni: številka dovoljenja in datum njegove izdaje, komu,
kdaj in kdo ga je izdal, vrsta in količina sredstva, za katero
je bilo dovoljenje izdano, kraj uporabe ter namen izdaje
dovoljenja.

V. RABA GOZDOV

22. člen
(Rekreativno nabiranje gozdnih dobrin)

Rekreativno nabiranje gozdnih plodov, zelnatih ras-
tlin, gob in prosto živečih živali, ki je z zakonom o gozdovih
dovoljeno tudi nelastnikom gozdov, je nabiranje za lastne
potrebe.

Posameznik lahko v enem dnevu nabere največ:
– 1 kg gob, plodov in zelnatih rastlin;
– 2 kg kostanja.
Pri nabiranju ni dovoljeno uporabljati pripomočkov za

učinkovitejše nabiranje, ki povzročajo poškodbe na pred-
metu nabiranja ali njegovi okolici. Nabrane količine ne
smejo biti predmet prometa.

23. člen
(Ohranjanje stabilnosti in trajnosti gozda)

Pri izkoriščanju funkcij gozdov, ki je dovoljeno tudi
nelastnikom, se morajo zaradi ohranjanja stabilnosti in traj-
nosti gozdov upoštevati naslednji pogoji:

– ni dovoljeno zasekovati, lupiti, zarezovati, vrtati, za-
žigati ali kako drugače ogrožati drevja in grmovja, razen
takrat, ko je to potrebno zaradi spremljanja stanja in razvo-
ja gozdov, gospodarjenja z gozdovi ali znanstveno-razisko-
valnega dela;

– pri nabiranju se mahove lahko odstrani z največ
20% površine, ki jo poraščajo v premeru 10 m od mesta
nabiranja. Če je predhodno nabiranje na določenem pro-
storu že doseglo te meje, nadaljevanje nabiranja ni dovo-
ljeno;

– pri nabiranju zelnatih rastlin se lahko odstrani do
30% rastlin oziroma vsako tretjo rastlino. Če je predhodno
nabiranje na določenem prostoru že doseglo te meje, na-
daljevanje nabiranja ni dovoljeno;

– prostor za postavitev čebeljih panjev in njihovo šte-
vilo se določita v soglasju z lastnikom gozda ter v sodelova-
nju z zavodom in s kmetijsko svetovalno službo. Čebelji
panji ne smejo biti postavljeni na naravnih prehodih prosto
živečih živali ali na vzdrževanih pašnih površinah v gozdu in
ne smejo onemogočati normalne rabe gozdne infrastruktu-
re za gospodarjenje z gozdovi;

– prepovedano je namerno poškodovati ali razdirati
mravljišča in nabirati mravlje ali njihove bube;

– prepovedano je namerno uničevanje gnezdišč ptic
in sesalcev ter delov habitata, kjer se živali grupirajo (sku-
pinska prezimovališča vretenčarjev, nočišča migratornih
vrst in podobno);

– opazovanje živali, njihovo fotografiranje ali drugo
vznemirjanje živali je prepovedano v časovnih obdobjih

in znotraj razdalj, ki so navedene v 14. členu tega pravil-
nika, razen za potrebe spremljanja stanja in razvoja goz-
dov.

24. člen
(Pridobivanje gozdnih dobrin v lastnem gozdu)

Pri pridobivanju gozdnih dobrin mora lastnik gozda
oziroma drug uporabnik gozda upoštevati naslednje pogo-
je za preprečevanje opustošenja gozda:

– pri izkoriščanju grmovnic mora v grmu pustiti vsaj
30% živih poganjkov razen v primerih, ko je z gojitvenim
načrtom določeno drugače;

– drevesni plodovi, seme ali cvetje se morajo nabirati
tako, da se površina krošnje drevesa ne zmanjša za več
kot 30%. Obvejevanje drevesa, ki je potrebno za takšno
nabiranje, se mora opraviti z žago ali drugim primernim
orodjem tako, da se rana na drevesu lahko zaraste. Z
nabiranjem se ne sme poškodovati zgornje tretjine dreve-
sne krošnje na drevju, ki je nižje od 3 m;

– smolarjenje se lahko izvaja zadnjih pet let pred po-
sekom drevesa, ki mora biti predhodno izbrano za posek;

– vrtanje drevesa zaradi pridobivanja sokov je dovo-
ljeno le zadnje leto pred posekom drevesa, ki je bilo pred-
hodno izbrano za posek;

– iz gozda ni dovoljeno odnašati humusa, prsti in pe-
ska ter gozd osuševati z jarki;

– steljarjenje oziroma grabljenje listja je dovoljeno v
gozdu, v katerem se to že tradicionalno izvaja oziroma
največ dvakrat v desetih letih tudi v drugih gozdovih. Na
zlivnih območjih hudournikov in na erodibilnih območjih
steljarjenje oziroma grabljenje listja ni dovoljeno;

– prepovedano je ravnanje v nasprotju z načrtovanimi
ukrepi za ohranjanje, obnavljanje in pospeševanje biotske-
ga ravnovesja v gozdu.

25. člen
(Spremljanje posledic rabe gozdov)

Spremljanje stanja in trendov v razvoju populacij živih
organizmov, ki jih je v gozdu dovoljeno nabirati ali drugače
izkoriščati, je sestavni del dejavnosti spremljanja stanja in
razvoja gozdov.

O stanju populacij iz prejšnjega odstavka javna goz-
darska služba izdela letno poročilo, ki je sestavni del poro-
čila o stanju gozdov. Poročilo vsebuje tudi predlog ukre-
pov za omejitev ali prepoved nabiranja posameznih glivnih,
rastlinskih ali živalskih vrst.

26. člen
(Gibanje v zavarovanih gozdovih)

Dostop in gibanje v pragozdovih in gozdnih rezervatih
sta zaradi njihovega varstva dovoljena le v skladu s pogoji,
ki so določeni v aktu o njihovem zavarovanju.

27. člen
(Paša v gozdu)

Z gozdnogojitvenim načrtom se lastniku gozda izje-
moma lahko dovoli paša živine v gozdu, v katerem poudar-
jenost ekoloških funkcij ne dosega 1. ali 2. stopnje in je
izpolnjen eden od naslednjih kriterijev:

– nizkoproduktiven gozd, ki predstavlja celoto z ob-
stoječo pašno površino;

– zaraščujoča negozdna površina porasla z gozdnim
drevjem in grmovjem, ki je v gozdnogospodarskem načrtu
določena kot gozd in predstavlja funkcionalno nadaljeva-
nje pašnikov ali se vklaplja v celoto pašnih planin;
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– gozd v razvojni fazi debeljaka, ki obdaja pašno povr-
šino in v njem ni predvideno izvajanje ukrepov za pomlaje-
vanje za obdobje najmanj naslednjih 10 let.

Površina za pašo določenega gozda sme doseči naj-
več trikratno površino obstoječe pašne površine, s katero
oblikuje zaokroženo celoto.

Z gozdnogojitvenim načrtom se na 10 ha travnate
površine 1ha gozda, ki ne izpolnjuje kriterijev iz prvega
odstavka tega člena, lahko določi kot funkcionalna površi-
na pašnika, potrebna za naravno senco.

28. člen
Izločanje gozdov za pašo ni dovoljeno na neerodibil-

nih podlagah z nakloni večjimi od 30° ter na erodibilnih
podlagah z nakloni večjimi od 15°. Izločanje gozdov za
pašo ni dovoljeno v vplivnem pasu vodotokov.

Za pašo določen gozd mora biti ločen od ostalega
gozda tako, da ni možno prehajanje živine v gozd, kjer
paša ni dovoljena. Pri postavitvi ovir se v čimvečji meri
upošteva evidentirane koridorne poti prosto živečih živali,
ki morajo biti izven pašne sezone v celoti sproščene.

Pogoje za pašo v gozdu določi zavod v gozdnogojitve-
nem načrtu v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.

VI. POSEGI V GOZD IN GOZDNI PROSTOR

29. člen
(Posegi, ki gozd razvrednotijo)

S posegi v gozd oziroma gozdni prostor se povzroča
razvrednotenje gozda zlasti v naslednjih primerih:

– če se s posegom v gozd, ki ima 1. stopnjo poudar-
jenosti katerekoli ekološke funkcije, zmanjša njegova povr-
šina do te mere, da ne more več funkcionirati kot ekosi-
stem;

– če se v krajini uničijo ostanki gozda, ki imajo za
ohranjanje biotskega ravnovesja 1. stopnjo poudarjenosti;

– če se s posegi v vodotoke spremeni njihov vodni
režim tako, da ogroža rastlinske ali živalske vrste, ki so
vezane na gozd ob njih;

– če se ogoli gozdna površina tako, da se povzročijo
erozijski procesi, ki jih ni mogoče učinkovito preprečiti,
oziroma bi stroški za to presegli 30% investicijskih stro-
škov;

– če se s posegom povzroči zelo velika ali velika
stopnja požarne ogroženosti gozda;

– če se s posegom povzročijo motnje v preskrbi goz-
da z vodo, ki so vzrok za propadanje drevesne vrste;

– če se gozd razkosa na več delov tako, da posamez-
ni deli ne morejo več zagotavljati funkcij, ki so v prostoru
nujno potrebne;

– če se presekajo migracijske poti prosto živečih živa-
li, ki jih ni možno nadomestiti;

– če se s posegi odprejo poti vetru, ki lahko destabili-
zira gozd;

– če je utemeljeno pričakovati, da bodo izvršeni po-
segi povzročili plazenje gozdnega zemljišča, ki ga s tehnič-
nimi ukrepi ne bo možno preprečiti;

– če se s posegi uničijo specifični življenjski prostori
prosto živečih živali, rastlin ali gliv.

30. člen
(Posegi, ki gozd poškodujejo)

Pri posegih v gozd ali gozdni prostor se gozd poško-
duje, če so pričakovani negativni vplivi emisij ali imisij to-

likšni, da lahko v krajšem ali daljšem časovnem obdobju
onemogočijo delovanje gozda kot ekosistema oziroma one-
mogočijo zagotavljanje funkcij gozda.

Delovanje gozda kot ekosistema se onemogoča, če
je pričakovati, da bo poseg povzročil koncentracijo polu-
tantov, ki presega s predpisi o varstvu okolja določene
mejne vrednosti ali okvire dovoljenih posegov v okolje.

31. člen
(Soglasje za poseg v gozd)

V soglasju za poseg v gozd ali gozdni prostor se
določijo ukrepi, ki se izvedejo za odpravo ali zmanjšanje
njegovih negativnih posledic na gozdni ekosistem in fun-
kcije gozda.

32. člen
(Evidenca posegov v gozd)

Javna gozdarska služba vodi evidenco o posegih v
gozd in gozdni prostor, ki obsega zlasti podatke o:

– natančni lokaciji posega;
– vsebini, prizadeti površini in vzrokih posega;
– času izvedbe in izvajalcu posega;
– soglasju za poseg, izdanem na podlagi zakona o

gozdovih oziroma ugotovitvi, da gre za poseg brez navede-
nega soglasja ter navedbo morebitnega soglasja po drugih
predpisih.

Spremljanje posegov v gozd in gozdni prostor je de-
javnost javne gozdarske službe in se uvršča v nalogo zbira-
nja podatkov o stanju in razvoju gozdov. Na podlagi evi-
dence iz prejšnjega odstavka izdela javna gozdarska slu-
žba letno poročilo o posegih v gozd in gozdni prostor v
skladu s prilogama PVG-VI/1 in PVG-VI/2. To poročilo je
sestavni del letnega poročila o stanju gozdov.

VII. PROGRAM VARSTVA GOZDOV

33. člen
(Dejavnost varstva gozdov)

Dejavnost varstva gozdov obsega zlasti:
– spremljanje stanja in razvoja biotskih in abiotskih

dejavnikov, ki so ali lahko postanejo škodljivi za gozd kot
ekosistem;

– ugotavljanje neznanih škodljivih dejavnikov;
– napovedovanje pričakovanih škodljivih pojavov ve-

čjih razsežnosti;
– načrtovanje in zagotavljanje izvajanja ukrepov za pre-

prečevanje škodljivih pojavov;
– poročanje o škodljivih pojavih.
Dejavnost varstva gozdov se opravlja v okviru dejavno-

sti javne gozdarske službe.

34. člen
(Gozdarski inštitut Slovenije)

Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
inštitut) v okviru poročevalske, prognostično-diagnostične
službe za gozdove opravlja tudi:

– ugotavljanje neznanih škodljivih dejavnikov,
– napovedovanje pričakovanih škodljivih pojavov ve-

čjih razsežnosti,
– pripravlja, razvija in predlaga metode za spremlja-

nje stanja biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu ter
metode za izvajanje ukrepov za preprečevanje škodljivih
pojavov, ločeno po posameznih gozdnogospodarskih ob-
močjih,
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– poroča ministrstvu o pojavih in dejavnostih iz prej-
šnjih alinej.

35. člen
(Zavod za gozdove Slovenije)

V okviru dejavnosti javne gozdarske službe opravlja
zavod tudi naslednje naloge varstva gozdov:

– spremlja stanje in razvoj biotskih in abiotskih dejav-
nikov, ki so ali lahko postanejo škodljivi za gozd kot ekosi-
stem;

– načrtuje in zagotavlja izvajanje ukrepov za prepre-
čevanje škodljivih pojavov;

– poroča ministrstvu o stanju in ukrepih iz prejšnjih
alinej;

– obvešča inštitut o pojavu poškodb drevja neznane-
ga vzroka, o pojavu karantenskega dejavnika oziroma o
vseh pojavih neobičajno velikih ali intenzivnih poškodb v
gozdovih ali gozdnem prostoru.

Stanje biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu, ki so
ali lahko postanejo gozdu škodljivi, se spremlja v skladu s
prilogama PVG-VII/1in PVG-VII/2.

36. člen
(Načrtovanje varstva gozdov)

Na podlagi analize stanja in pričakovanega razvoja
biotskih in abiotskih dejavnikov, ki lahko škodljivo vplivajo
na gozd, se letno načrtuje izvedba preprečevalnih in zati-
ralnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja ohranjanje in obnav-
ljanje biološkega ravnotežja v gozdovih.

Usmeritve za načrtovanje ukrepov varstva gozdov so
sestavni del gozdnogospodarskih načrtov. Ukrepi varstva
gozdov, ki jih je potrebno izvajati, se določijo z gozdnogoji-
tvenim načrtom.

37. člen
(Program varstva gozdov)

Program varstva gozdov obsega zlasti naslednje ukre-
pe za varstvo gozdov:

– ukrepe za varstvo pred insekti;
– ukrepe za varstvo pred rastlinskimi boleznimi;
– ukrepe za varstvo pred pred divjadjo;
– ukrepe protipožarnega varstva;
– ukrepe ostalega varstva.
Podlaga za program na ravni države so programi ukre-

pov varstva gozdov na ravni gozdnega revirja, ki so podro-
bno načrtovani v gozdnogojitvenem načrtu in v programu
varstva gozdov pred požarom. V programu varstva gozdov
se določijo obseg, vrednost in način financiranja ukrepov
iz prejšnjega odstavka.

Program varstva gozdov se izdela vsako leto in je
sestavni del programa vlaganj v gozdove. Program varstva
gozdov se med letom spremeni ali dopolni, kadar je to
potrebno zaradi nenadnih pojavov škodljivih biotskih ali
abiotskih dejavnikov.

38. člen
(Poročanje o stanju in razvoju biotskih in abiotskih

dejavnikov)
O stanju in razvoju vseh biotskih in abiotskih dejavni-

kov, ki povzročajo poškodbe gozdov, ter o izvajanju ukre-
pov za preprečevanje širjenja škodljivih dejavnikov in ukre-
pov za zatiranje škodljivih dejavnikov javna gozdarska slu-

žba izdela letno poročilo ter ga posreduje ministrstvu do
31. marca za preteklo leto.

O pojavu karantenskih bolezni in škodljivcev in o poja-
vu nenadnih in obsežnih poškodb gozdov se takoj poroča
ministrstvu.

Zavod po posameznih fitogeografskih območjih
spremlja stanje in poroča zlasti o biotskih dejavnikih, ki so
določeni v prilogi PVG-VII/3.

VIII. UGOTAVLJANJE POŠKODOVANOSTI GOZDOV

39. člen
(Monitoring razvrednotenja in poškodovanosti gozdov)

Javna gozdarska služba spremlja stanje razvrednote-
nja in poškodovanosti gozdov (v nadaljnjem besedilu: mo-
nitoring).

Namen monitoringa je:
– spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovano-

sti gozdov;
– ugotavljanje vplivov atmosferskega onesnaževanja

na gozd;
– priprava podlag za načrtovanje ukrepov za ohranitev

in obnovo poškodovanih gozdov.

40. člen
(Izvajanje monitoringa)

Monitoring se izvaja na sistematični mreži stalnih vzor-
čnih ploskev, ki zajema celotno področje Slovenije ter
obsega:

1. popis poškodovanosti dreves, ki se opravi vsako
leto na način, ki je določen v prilogi PVG-VIII/1;

2. popis stanja tal, ki se opravi vsakih 10 let na način
določen v prilogi PVG-VIII/2;

3. popis preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralni-
mi hranili, ki se opravi vsakih 10 let na način, določen v
prilogi PVG-VIII/3.

Popis se opravi na mreži sistematično porazdeljenih
stalnih vzorčnih ploskev z gostoto 16 x 16 km, najmanj
enkrat v 10 letih pa na mreži z gostoto 4 x 4 km. V
primeru večjih sprememb poškodovanosti gozdov se opra-
vi popis tudi pogosteje, če tako odloči minister na pre-
dlog inštituta.

41. člen
(Poročanje o stanju poškodovanosti gozdov)

Na podlagi podatkov zbranih s popisom poškodova-
nosti gozdov iz prejšnjega člena se sestavi letno poročilo
ter posreduje ministrstvu najpozneje do 31. decembra te-
kočega leta.

Vsebina letnega poročila o stanju gozdov je določena
v prilogi PVG-VIII/4.

42. člen
(Zagotavljanje izvajanja monitoringa)

Javna gozdarska služba skrbi za zbiranje podatkov o
stanju in razvoju poškodovanosti gozdov, za usmerjanje in
strokovno vodenje monitoringa ter za zagotavljanje njego-
ve kakovosti.

Metodologija za zagotavljanje kakovosti monitoringa
je opredeljena v prilogi PVG-VIII/5.
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43. člen
Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja

razvrednotenja in poškodovanosti gozdov je:
– oblikovanje metodologije monitoringa;
– prenos metode v prakso;
– kontrola kakovosti popisovanja;
– laboratorijska analiza vzorcev;
– vnos in računalniška obdelava podatkov popisov;
– izdelava letnega poročila.
Zbiranje podatkov o stanju in razvoju poškodovanosti

gozdov na podlagi tega pravilnika vključuje:
– izvedbo popisa na vzorčnih ploskvah;
– zagotavljanje kakovosti snemanja podatkov o po-

škodovanosti na terenu.

IX. VARSTVO GOZDOV PRED POŽAROM

44. člen
(Stopnja požarne ogroženosti gozdov)

Gozdovi v Sloveniji se razvrščajo v naslednje stopnje
požarne ogroženosti:

1. Zelo velika požarna ogroženost. V to stopnjo se
razvrščajo gozdovi oziroma območja gozdov, kjer stalna
nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihove-
mu ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v
gozdu in gozdnemu prostoru ali predstavlja stalno nevar-
nost za pospeševanje nepovratnih degradacijskih proce-
sov v gozdu in gozdnem prostoru.

2. Velika požarna ogroženost. V to stopnjo se raz-
vrščajo gozdovi oziroma območja gozdov, kjer občasna
nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihove-
mu ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v
gozdu in gozdnem prostoru ali predstavlja nevarnost za
pospeševanje nepovratnih degradacijskih procesov v goz-
du in gozdnem prostoru.

3. Srednja požarna ogroženost. V to stopnjo se
razvrščajo gozdovi oziroma območja gozdov, kjer nevar-
nost gozdnih požarov ni stalna ali občasna, predstavlja pa
resno grožnjo gozdnim ekosistemom.

4. Majhna požarna ogroženost. V to stopnjo ogro-
ženosti se razvrščajo gozdovi oziroma območja gozdov, ki
niso razvrščena v nobeno drugo stopnjo.

Javna gozdarska služba opravi razvrstitev gozdov po
stopnjah požarne ogroženosti na podlagi ocene vplivov
dejavnikov, ki povzročajo njihovo požarno ogroženost v
osnovni načrtovalni enoti. Če se vpliv dejavnikov spremeni,
je treba temu ustrezno sproti prilagoditi tudi razvrstitev
gozdov v stopnjo požarne ogroženosti.

Pri razvrstitvi gozdov po stopnjah požarne ogroženosti
v večjih prostorskih enotah kot je osnovna načrtovalna
enota, se morajo upoštevati meje lokalnih skupnosti oziro-
ma katastrskih občin.

Sestavni del razvrstitve gozdov oziroma območij goz-
dov po stopnjah požarne ogroženosti je pregledna karta v
merilu 1:250.000.

45. člen
(Dejavniki, ki določajo požarno ogroženost gozdov)

Dejavniki, na podlagi katerih se gozdovi razvrščajo v
stopnje požarne ogroženosti so zlasti:

1. lastnosti gozda: razvojna faza in zgradba gozda,
prevladujoča združba, negovanost in gozdna higiena;

2. dejavniki izven gozda: srednja letna temperatura,
srednja letna količina padavin, srednja letna relativna vlaž-
nost zraka, moč in pogostost vetra, periodičnost sušnih
obdobij, matični substrat in vrsta tal, ekspozicija, nadmor-
ska višina, nagib, pogoji gašenja, objekti v gozdu.

Vpliv posameznega dejavnika pri razvrščanju gozda v
stopnjo požarne ogroženosti in metodologija razvrščanja
sta določena v prilogi PVG-IX/3.

46. člen
(Načrt varstva gozdov pred požarom)

Z načrti varstva gozdov pred požarom se zagotavlja
celovitost in usklajenost programiranja in izvajanja ukrepov
preventivnega varstva gozdov pred požarom ter prispeva k
učinkovitejšemu izvajanju gašenja gozdnih požarov.

Načrti varstva gozdov pred požarom se obvezno izde-
lajo za gozdove oziroma območja gozdov zelo velike, veli-
ke in srednje stopnje požarne ogroženosti. Izdelajo se za
obdobje 10 let za področje krajevne enote zavoda oziroma
za funkcionalno zaključene površine gozdov, ki se glede
varstva pred požarom enotno obravnavajo. Notranja struk-
turiranost načrtov varstva gozdov pred požarom je prilago-
jena možnostim načrtovanja varstva pred požarom na ravni
občine.

Načrte varstva gozdov pred požarom izdela in dopol-
njuje zavod. Načrte za območja z zelo veliko in veliko
stopnjo požarne ogroženosti potrjuje strokovni svet ob-
močne enote zavoda.

47. člen
(Vsebina načrta)

Načrt varstva gozdov pred požarom je sestavljen iz
besedila, seznamov in pregledne karte, ki vsebujejo:

1. Besedilo:
– opis dejavnikov, ki odločujoče vplivajo na razvrstitev

gozda v stopnjo požarne ogroženosti;
– analize vrste požarov v preteklem načrtovalnem ob-

dobju in njihovih lokacij, vzrokov za njihov nastanek in
škod, ki so jih povzročili, števila in površine požarišč z
določenim tipom gozda, uspešnosti gašenja s stališča goz-
darstva;

– opis stanja preventivnega varstva pred požarom z
navedbo ukrepov in njihovim obsegom, objektov za pre-
ventivno varstvo, metod in tehnik zaščite gozdov pred po-
žarom, organizacije in uspešnosti delovanja opazovalne
službe na ogroženem območju;

– cilje, ki naj se dosežejo v obdobju trajanja načrta pri
odpravljanju ali zmanjšanju glavnih vzrokov za nastanek
požarov in pri izboljšanju organizacije in delovanja opazo-
valne službe ter ukrepe za uresničitev teh ciljev;

– opis predvidenih sistemov gašenja požara.
2. Seznami:
– podatke o požarih v zadnjih petih letih na površini,

ki jo zajema načrt varstva gozdov pred požarom;
– ceste, protipožarne preseke in protipožarne steze,

ki se uporabljajo v preventivnem varstvu pred požarom in bi
se uporabile tudi pri gašenju požara z navedbo podatkov o
njihovi prevoznosti;

– protipožarne objekte: zidove, opozorilne znake, vo-
dne vire in mesta za preskrbo z vodo;

– razpoložljivo opremo za izvajanje opazovalne slu-
žbe, nadzora, gašenja požarov in zavarovanja požarišč, z
navedbo lokacije opreme;
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– subjekte izven gozdarske dejavnosti, ki sodelujejo v
preventivnem varstvu pred požarom, z njihovimi naslovi in
telekomunikacijskimi številkami;

– osebe zavoda, ki so odgovorne za izvajanje načrta,
z njihovimi naslovi in telekomunikacijskimi številkami.

3. Pregledna karta v merilu 1:10.000 ali manjšem
merilu:

– prikaz prostorske razporeditve gozdov po stopnjah
ogroženosti;

– vrisane ceste, protipožarne preseke, protipožarne
steze in zidovi;

– vrisane najpomembnejše dostope do območja;
– vodne vire, ki bi se lahko koristili za gašenje in

mesta predvidena za preskrbo z vodo;
– vrisana mesta za opazovalno službo in območja, ki

jih pokriva;
– vrisana območja gibanja mobilne opazovalne slu-

žbe;
– vrisane infrastrukturne objekte in druge stalne ob-

jekte, ki vplivajo na požarno ogroženost naravnega okolja.

48. člen
(Program varstva gozdov pred požarom)

Program varstva gozdov pred požarom je sestavni del
programa varstva gozdov.

S programom varstva gozdov pred požarom se vsako
leto določijo:

– preventivne ukrepe za varstvo gozdov pred požarom
s posebnim poudarkom na gradnji in vzdrževanju cest, po-
membnih za varstvo pred požarom, protipožarnih presek,
protipožarnih stez in zidov, ureditvi in vzdrževanju vodnih
virov, mest za preskrbo z vodo, nameščanju in vzdrževanju
opozorilnih znakov, odstranjevanju lahko vnetljivih in hitro
gorljivih organskih snovi na območjih nevarnih za nastanek
gozdnega požara, izvajanju gozdnogojitvenih in varstvenih
ukrepov, ki prispevajo k varstvu gozdov pred požarom;

– ukrepi za organiziranje in izboljšanje opazovalne slu-
žbe z upoštevanjem potrebne opreme;

– ukrepi za odpravljanje vzrokov za nastanek in širje-
nje gozdnih požarov;

– načini obveščanja o nevarnosti gozdnih požarov in
protipožarnega osveščanja javnosti;

– program izobraževanja delavcev javne gozdarske
službe;

– študije in demonstracijski projekti za preizkus novih
metod in tehnik, namenjenih povečanju varnosti gozdov
pred požarom;

– pregled stroškov za izvedbo ukrepov, predvidenih s
programom varstva gozdov pred požarom.

49. člen
(Evidentiranje gozdnih požarov)

Vodenje evidence o gozdnih požarih in izdelava letne-
ga poročila o gozdnih požarih se štejeta za opravljanje
nalog zbiranja podatkov o stanju in razvoju gozdov.

Gozdni požari se evidentirajo na obrazcu PVG-IX/1.
Sestavni del evidence o gozdnem požaru je pregledna
karta z vrisanim požariščem v merilu 1:5.000, ki se mora
izdelati najpozneje v treh dneh po pogasitvi požara.

O evidentiranem požaru zavod takoj pisno obvesti
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, o po-

žarih, ki so zajeli površino, večjo od osnovne načrtovalne
enote, pa tudi ministrstvo.

Prva ocena neposredne škode, ki jo je povzročil gozd-
ni požar, se izdela na podlagi cenika območne enote zavo-
da, ki ga potrdi njen strokovni svet.

Zavod izdela letno poročilo o gozdnih požarih na obraz-
cu PVG-IX/2 ter ga posreduje ministrstvu in Upravi Republi-
ke Slovenije za reševanje in zaščito do 31. marca za prete-
klo leto. Sestavni del poročila je pregledna karta Republike
Slovenije v merilu 1:250.000 z vrisanimi požarišči.

50. člen
(Načrt sanacije požarišča)

Požarišče po tem pravilniku je gozdna površina, ki jo
je opustošil požar.

Načrt sanacije za obnovo gozda na požarišču, ki po
površini presega osnovno načrtovalno enoto, izdela javna
gozdarska služba.

Načrt sanacije požarišča obsega:
1. opis stanja požarišča: lego v pokrajini, relief, rasti-

šče, tip gozda, vrsto podlage in globino tal, vrsto požara in
poškodb, ki jih je povzročil (ločeno po razvojnih fazah
gozda, skupinah drevesnih vrst, lastništvu) in prikaz pose-
bnih zahtev, ki jih je potrebno pri načrtovanju sanacije
upoštevati;

2. način ureditve in pripravo požarišča za obnovo
gozda s potrebnimi gozdnogojitvenimi in varstvenimi deli
ob upoštevanju ostankov gozda, ki niso potrebni obnove.
Oceni se potreben posek drevja in določi aktivnosti za
vključevanje lastnikov gozdov v posek. Izračunata se čas,
ki je potreben za pripravo požarišča za obnovo, in višina
nadstroškov pri poseku drevja, ki se financirajo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije;

3. način obnove požarišča z izračunom potrebnih sa-
dik gozdnega drevja in njihove vrednosti, organizacijo sad-
nje in setve z upoštevanjem udeležbe lastnikov gozdov in
izračunom skupnih stroškov za sajenje oziroma setev ter
prikaz tistih del, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije;

4. način zaščite posajenih sadik in posejanih površin
požarišča in izračun stroškov za izvedbo zaščite;

5. prikaz požarišča in njegove obnove na pregledni
karti v merilu 1:5.000, ki mora vsebovati vse sestavine
gozdnogojitvenega načrta.

Načrt sanacije s smiselno enako vsebino iz prejšnje-
ga odstavka izdela zavod tudi za sanacijo gozda poškodo-
vanega v naravni ujmi, kalamitetah, epifitocijah in za sana-
cijo gozda, ki se šteje za ogroženo okolje po predpisih o
varstvu okolja.

Načrt sanacije, katerega izvedba bo zahtevala preraz-
poreditev proračunskih sredstev ali financiranje iz prora-
čunske rezerve, sprejme minister.

51. člen
Upravljalci infrastrukturnih objektov, ki v gozdnem pro-

storu predstavljajo požarno nevarnost za gozdove, morajo
zagotoviti, da se na razdalji ene do dveh drevesnih višin od
objekta redno odstranjujejo vse lahko vnetljive in hitro gor-
ljive snovi.

Infrastrukturne objekte, ki v gozdnem prostoru pred-
stavljajo stalno ali občasno požarno nevarnost za gozdove,
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ugotovi zavod v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije
za zaščito in reševanje. Določitev teh objektov je sestavni
del opredelitve dejavnikov požarnega ogrožanja gozdov iz
48. člena tega pravilnika.

52. člen
(Protipožarna infrastruktura v gozdu)

Gozdne prometnice, ki se uporabljajo za namen var-
stva gozdov pred požarom so gozdne ceste, protipožarne
preseke in protipožarne steze.

V protipožarno infrastrukturo v gozdu se uvrščajo gozd-
ne ceste, ki imajo izrazit pomen za varstvo gozdov pred
požarom in so tako opredeljene v načrtu varstva gozdov
pred požarom. Vzdrževane morajo biti vse leto, razen, ko
je območje, ki ga cesta odpira, pokrito s snežno odejo.

Protipožarne preseke so namenjene prevoznosti z in-
tervencijskimi vozili in imajo neposredno vlogo v varstvu
gozdov pred požarom. Prevoznost protipožarnih presek
mora biti zagotovljena vse leto, razen, ko je območje, ki ga
preseka odpira, pokrito s snežno odejo.

Protipožarna steza je pot, ki skladno z načrtom var-
stva gozdov pred požarom zagotavlja predvidene premike
gasilskih moštev in se povezuje s protipožarno infrastruktu-
ro višje ravni.

53. člen
(Opazovalna služba)

V območjih gozdov zelo velike in velike stopnje požar-
ne ogroženosti se organizira opazovalna služba, ki jo vodi-
jo in usmerjajo delavci javne gozdarske službe. V njej pa
lahko skladno s programom opazovanja sodelujejo tudi
drugi delavci.

Opazovalna služba mora biti vključena v enotni sistem
varstva pred požari v naravnem okolju, ki ga določajo pred-
pisi o varstvu pred požarom.

Delovanje opazovalne službe v območjih gozdov zelo
velike in velike stopnje požarne ogroženosti je obvezno v
času od 1. februarja do 31. marca in od 1. julija do 31.
avgusta ter v obdobju povečane ogroženosti naravnega
okolja.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega čle-
na delovanje opazovalne službe ni obvezno v času, ko je
območje pokrito s snegom ali ko zaradi padavin verjetnost
požarov ne obstaja.

54. člen
(Naloge opazovalne službe)

Naloge opazovalne službe so:
– izvajanje opazovanja s pomočjo statičnih in obhod-

nih opazovalnic;
– obveščanje in alarmiranje preko regijskih centrov za

obveščanje;
– gašenje inicialnih požarov na območju opazovanja;
– vzdrževanje opreme za opazovalno službo;
– vodenje dnevnika opazovanja;
– redno izobraževanje opazovalcev.

55. člen
(Program opazovanja)

Program opazovanja vsebuje:
– opis delovanja celotnega sistema opazovanja;
– opis nalog opazovalca;
– podroben načrt komuniciranja med opazovalnicami

in način komuniciranja z regijskimi centri za obveščanje;
– načrt delovanja opazovalnic med opazovanjem in

popolnitev opazovalnic z opazovalci.
Sestavni del programa opazovanja je pregledna karta

v merilu 1:25.000 z vrisanimi statičnimi opazovalnicami in
sistemom gibanja obhodnih opazovalnic.

56. člen
(Izdelava programa opazovanja)

Program opazovanja za submediteransko območje Re-
publike Slovenije, izdelajo v sodelovanju območne enote
zavoda Tolmin, Postojna in Sežana. Program se uskladi z
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter
predloži v potrditev strokovnemu svetu zavoda.

Program opazovanja za požarno ogrožene gozdove v
drugih območjih Slovenije izdela krajevno pristojna ob-
močna enota zavoda. Program se uskladi z Upravo Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje ter predloži v potrdi-
tev strokovnemu svetu območne enote zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Skladno z določbami tega pravilnika se izdelajo:
– razvrstitev gozdov po stopnjah požarne ogroženosti

ter predloži ministrstvu najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega pravilnika;

– načrti varstva gozdov pred požarom za območja
zelo velike in velike ogroženosti najpozneje v enem letu, za
območja srednje ogroženosti pa najpozneje v dveh letih po
uveljavitvi tega pravilnika;

– programi opazovanja za požarno ogrožene gozdove
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.

58. člen
Priloge, ki so navedene v tem pravilniku, so sestavni

del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.

59. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-31/00
Ljubljana, dne 11. septembra 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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Priloga PVG-II/1 
635(0/-$1-( ä,9$/, 9 *2='1$7, .5$-,1, 

ZA LETO ____________ 
 
ZGS OE KE GE 
 
ZVERI 

Vrsta zveri *Ocena 
pogostosti 

Št. 
VYHåLK
sledi 

Najdeni 
kadavri - plen 

Št. samic z 
PODGLþL 

Število zasedenih 
brlogov, jazbin, 

OLVLþLQ�� 
medved      
volk      
ris      
vidra      
jazbec      
lisica      
      
      
      
 
PARKLARJI 

Vrsta 
parklarja 

 3RJRVWRVW Y þDVX
vegetacije 

* Pogostost izven 
obdobja vegetacije 

       * Pogostost vrste (ocena): 

jelenjad           a - zelo pogosta vrsta 
srnjad           b –RELþDMQR SRJRVWD YUVWD 
gams           d - zelo redka vrsta 
GLYML SUDãLþ    
muflon    
damjak    
 
MALI SESALCI 

Mali sesalci * Pogostost vrste Metoda ugotavljanja     Metoda ugotavljanja: 
navadni polh       A - v gnezdnicah 
       B - s pastmi 
       C - v sovjih izbljuvkih 
    
 
UJEDE 

Vrsta ujede * Pogostost 
vrste (ocena) 

Ocena števila 
JQH]GHþLK SDURY 

Število opazovanj 
pozimi 

Število najdenih 
kadavrov 

kanja     
kragulj     
skobec     
planinski orel     
sršenar     
     
     
     
     
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 92 / 11. 10. 2000 / Stran 10243 
 
 

 

SOVE 

Vrsta sove * Pogostost 
vrste (ocena) 

Slišali ali 
videli vrsto 

Ocena števila 
JQH]GHþLK SDURY 

Število najdenih 
mest z izbljuvki 

velika uharica     
NR]DþD     
lesna sova     
mala uharica     
NRFRQRJL þXN     
ýXN     
mali skovik     
veliki skovik     
     
     
 
 
GOZDNE IN POLJSKE KURE 

Vrsta kure * Pogostost 
vrste (ocena) 

Ocena števila parov, 
DNWLYQLK UDVWLãþ� NLW 

Ocena kvalitete 
habitata 

  Ocena kvalitete habitata: 

belka  parov:   A - se izboljšuje 
ruševec  UDVWLãþ�   B - stagnira 
divji petelin  UDVWLãþ�   C - se poslabšuje 
gozdni jereb  parov:   
kotorna  kit:   
poljska jerebica  kit:   
     
     

 
 
GNEZDNICE 

Število kontrolnih gnezdnic v GE: Število zasedenih gnezdnic: 
 
9UVWD åLYDOL Y

gnezdnici 
Število 
gnezd 

3RYSUHþQR ãWHYLOR
PODGLþev ali jajc 

9UVWD åLYDOL Y
gnezdnici 

Število 
gnezd 

3RYSUHþQR ãWHYLOR
PODGLþHY DOL MDMF 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Pogostost vrste je okvirna ocena za vsako posamezno vrsto posebej, npr.: 
- medved je lahko pRJRVW � þH UD]OLþQH RVHENH YLGLPR YHþNUDW Y OHWX QD LVWHP NUDMX R]LURPD UHGHN� þH YLGLPR LVWL RVHEHN

YHþNUDW QD LVWHP NUDMX�� 
- VUQMDG MH SRJRVWD� þH MR YLGLPR YVDN GDQ QD JR]GQHP UREX R]LURPD UHGND� þH MR RSD]LPR OH QHNDMNUDW Y OHWX� 
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ZATIRANJE BOLEZNI IN “ŠKODLJIVCEV” GOZDNEGA                 
DREVJA                                                             

Priloga PVG-IV/1            

                                     
6/8ä%$ =$ 9$56792 *2='29 232=$5-$� 

 

POZOR STRUP! 

_ 

UPORABLJEN JE  PREPARAT: 
IME: ____________, AKTIVNA SNOV: ________________ 
DAN UPORABE PREPARATA: _____________ 
 
ý$6 .$5(1&( �67583(1267,�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
OPOZORILO ! 
9 35,0(58 =$67583,79( 1(08'20$ 32,âý,7( 1$-%/,ä-2

='5$91,â.2 3202ý� 32'$7., 6 7(*$ 232=25,/$ %2'2

ZDRAVNIKU 9 3202ý� 
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                Priloga PVG-VI/1 
 

3252ý,/2 2 326(*,+ �635(0(0%$+� 9 35267258 
ZA LETO ___________ 

 
 

ZGS OE  
 

KE  GE 

 
Zap. 
št. 

Vrsta spremembe, oz. posega Enota 
mere 

Število Ostalo: m, km, 
ha…  

1.  3RVHN SRVDPLþQLK GUHYHV Y DJUDUQL NUDMLQL število   
2.  Posek dela ali celotnega omejka (drevo, grm) št./m   
3.  Obsekovanje drevja št.   
4.  Agromelioracije ha   
5.  Hidroregulacije s kamnometom km   
6.  Hidroregulacije brez kamnometa km   
7.  Hidromelioracije ha   
8.  Obnova jarkov na travnikih km   
9.  Ribniki, bajerji ipd. št./ha   
10.  Male hidroelektrarne št./km   
11.  =DSODYOMHQH SRYãLQH �YRGQL ]DGUåHYDOQLNL LGU�� št./ha   
12.  Zasutje vodnih objektov (mrtvice, glinokopi) št./ha   
13.  Ograjena površina z leso št./ha   
14.  2JUDMHQD SRYUãLQD ] HOHNWULþQLP SDVWLUMHP št./ha   
15.  2JUDMHQD SRYUãLQD ] PUHåR št./ha   
16.  ,QWHQ]LYQR NPHWLMVWYR �VLODåQD NRUX]D LGU�� ha   
17.  Gradnja avtocest in ograjenih cestnih odsekov km   
18.  Aktivni motokros poligoni km/ha   
19.  1L]NL SUHOHWL ]UDþQLK SORYLO L]YHQ UHGQLK SURJ št.   
20.  Proge za motorne sani km   
21.  SPXþLãþD št./ha   
22.  äLYDOVNL RVWDQNL št.   
23.  AktLYQD VWUHOLãþD št.   
24.  Miniranje izven kamnolomov št.   
25.  Kamnolomi št./ha   
26.  Peskokopi št./ha   
27.  Glinokopi št./ha   
28.  Gramoznice št./ha   
29.  ýUQH JUDGQMH L]YHQ QDVHOLM št.   
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
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Legenda: Priloga PVG-VI/1 
1.  3RVHN SRVDPLþQLK GUHYHV Y DJUDUQL NUDMLQL - vpišemo absolutno število posekanih odraslih dreves, ki so od 

skupine dreves ali od gozda oddaljene najmanj 50 metrov in so okoli njih redno kosili. Sem ne vpisujemo 
SRVHNDQHJD GUHYMD QD ]DUDãþDMRþLh košenicah. 

2.  3RVHN GHOD DOL FHORWQHJD RPHMND� åLYH PHMH DOL VNXSLQH GUHYHV DOL JUPRYMD Y DJUDUQL NUDMLQL� 9SLãHPR WLVWH
lanskoletne posege, kateri zmanjšajo površino porasle z lesnato gozdno vegetacijo. Na njihovem mestu pa se 
SRYHþD DOL Y FHORWL RVQXMH NPetijska, urbana ali druga raba. 

3.  2EVHNRYDQMH VWDUHMãHJD GUHYMD L]YHQ JR]GD LQ QD JR]GQHP UREX ]D UD]OLþQH SRWUHEH� NRW MH VWHOMDUMHQMH� QDELUDQMH

cvetov, lubja idr. v preteklem letu. 
4.  Agromelioracije za vzpostavitev kmetijskih površin. S posegom se odstrani gozdno lesnato vegetacijo. Vpišejo se 

površine izvedene v preteklem letu. 
5.  +LGURUHJXODFLMH V NDPQRPHWRP� NR VWUXJR SRWRND� UHNH DOL REDOH MH]HUD REORåLMR V NDPHQMHP� 9SLãH VH NLORPHWUH

REVWRMHþLK ³XUHMHQLK´ VWUXJ� 
6.  Hidroregulacija brez kamnometa je le odstranitev vegetacije ob vodah in zemeljska dela. 
7.  +LGURPHOLRUDFLMH VR RVQRYDQMH RGYRGQLK MDUNRY DOL GUHQDåQLK FHYL SR PRþYLUQL SRYUãLQL� 
8.  Obnova jarkov na travnikih je vzpostavljanje novih odvodnih kanalov in obnavljanje starih. 
9.  Vpišemo ribnike, bajerje in drugeYRGQH REMHNWH ]D Y]UHMR YRGQLK åLYDOL DOL UDVWOLQ� R]LURPD SRYHþDQMH REVWRMHþLK

objektov. 
10.  Male hidroelektrarne -YSLãHPR ãWHYLOR 0+( LQ SRG GROåLQR �NP� VWUXJR Y NDWHUL MH HOHNWUDUQD ]PDQMãDOD SUHWRN� 
11.  Zaplavljene površine so predeli, kjer za vodnimi pregrDGDPL REþDVQR DOL VWDOQR ]DVWDMD YRGD� 9 WR VNXSLQR VRGLMR

YRGQL ]DGUåHYDOQLNL� DNXPXODFLMVND MH]HUD LSG� 
12.  =DVLSDYDQMH� R]LURPD ]DVXWMH UHþQLK PUWYLF� JOLQRNRSRY LQ GUXJLK YRGQLK REMHNWRY ] UD]OLþQLP PDWerialom, da se 

teren izsuši in izravna. 
13.  Ograjena površina z leso -YSLãHPR ãWHYLOR PHG VHERM SURVWRUVNR ORþHQLK REMHNWRY �QH SUHJUDGH PHG VHERM� LQ

njihovo površino. Vpišemo vse objekte. 
14.  2JUDMHQD SRYUãLQD ] HOHNWULþQLP SDVWLUMHP - SURVWRUVNR ORþHQL REMHNWL� 9SLãHPR YVH REMHNWH� 
15.  2JUDMHQD SRYUãLQD ] PUHåR - proVWRUVNR ORþHQL REMHNWL� 9SLãHPR YVH REMHNWH� 
16.  Intenzivno kmetijstvo -LQWHQ]LYQD DJURNHPLMVND SULGHODYD SROMãþLQ� LQWHQ]LYQL QDVDGL VDGMD� YLQRJUDGL - kjer se v 

YHþMLK NROLþLQDK XSRUDEOMDMR XPHWQD DOL UXGQLQVND JQRMLOD WHU NHPLþQD ]DãþLWQD VUHGVWYD� 
17.  GradnjaDYWRFHVW LQ RJUDMHQLK FHVWQLK RGVHNRY LQ YVL RVWDOL OLQLMVNL REMHNWL� NL VR ORþHQL RG RNROLFH ] RJUDMR�

9SLãHPR YVH REVWRMHþH REMHNWH� 
18.  Aktivni motokros poligoni - legalni in nelegalni, kjer se v sezoni najmanj enkrat tedensko vozi z motokros 

motorji. 
19.  NizkL SUHOHWL ]UDþQLK SORYLO L]YHQ UHGQLK SURJ� 6HP ãWHMHPR SUHOHWL SORYLO NRW VR� PDQMãD ãSRUWQD OHWDOD� MDGUDOQD

letala, helikopterji, motorni zmaji, zmaji, jadralna padala, baloni ipd. Prostor preletavajo nizko���� P LQ QLåMH�

izven rednih letalskih prog. 
20.  9SLãHPR GROåLQR SRWL SR NDWHULK VH MH Y WHNRþHP OHWX YR]LOR ] PRWRUQLPL VDQPL� 
21.  6PXþLãþD QMLKRYD VNXSQD SRYUãLQD LQ ãWHYLOR� 
22.  3RG WR UXEOLNR YSLãHPR ãWHYLOR WRþN� NMHU VR ELOL Y SURVWRUX åLYDOVNL RVWDQNL� 9HþLQRPD WR QDPHãþDMR ORYFL ]D ORY

QD OLVLFH� GLYMH SUDãLþH LQ PHGYHGH WHU RNROLãNL SUHELYDOFL� NR SUL ]DNROX åLYDOL RGORåLMR QHXSRUDEQH RVWDQNH åLYDOL

izven naselij. 
23.  $NWLYQD VWUHOLãþD� NMHU VH VWUHOMD SUHNR YHþNUDW OHWQR DOL OH SRVDPLþQR Y VSRPODGDQVNHP in zimskem obdobju v 

preteklem letu. 
24.  Miniranje izven kamnolomov v preteklem letu (za gradnje vlak, cest idr.). 
25.  âWHYLOR LQ SRYUãLQD REVWRMHþLK NDPQRORPRY �DNWLYQLK LQ RSXãþHQLK�� 
26.  âWHYLOR LQ SRYUãLQD REVWRMHþLK SHVNRNRSRY �DNWLYQLK LQ RSRãþHQLK�� 
27.  âWHYLOR LQ SRYUãLQD REVWRMHþLK JOLQRNRSRY �DNWLYQLK LQ RSXãþHQLK�. 
28.  âWHYLOR LQ SRYUãLQD REVWRMHþLK JUDPR]QLF �DNWLYQLK LQ RSXãþHQLK�� 
29.  ýUQH JUDGQMH L]YHQ QDVHOLM - vpišemo število objektov (stavbe ipd.), kateri so po naši presoji zgrajene brez 

dovoljenj. 
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOý1$ (127$
OBý,1$�
KRAJEVNA ENOTA: IZPOLNIL:
GOSPODARSKA ENOTA:

DATUM:

OPISNI LIST: DIVJA ODLAGALIŠ ý$ 2'3$'.29 3ULORJD 39*�9,��

LOKACIJA ODDELEK XXX
ODLAGALIŠý$ ZAP. ŠT.   XX
KOORDINATA X
KORDINATA Y
KOMUNALNI ODPADKI

MEŠANI

BIOLOŠKI

SEK. SUROVINA (ZA PREDEL.)

GRADBENI

INDUSTRIJSKI
OSTALI

POSEBNI ODPADKI
AKU. BAT., HLADILNIKI

GORIVA, MAZIVA

STRUPI, BARVILA
OSTALO

LOKACIJA
JAMA, BREZNO

OB PROMETNICI

GOZD

IZVEN GOZDA
OSTALO

KOLIý,1$
DO 1 M3

DO 10 M3
NAD 10 M3

POVRŠINA
DO 5 M2

DO 50 M2

NAD 50 M2

MOä1267 6$1$&,-(
ODVOZ

ODVOZ IN ZASIP

ZASIP
OSTALO

SANIRANO LETA

OPOMBE:
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Priloga PVG-VII/3 

 
SPREMLJANJE STANJA BIOTSKIH DEJAVNIKOV PO FITOGEOGRAFSKIH 
2%02ý-,+ 
 
�� 6XEPHGLWHUDQVNR ILWRJHRJUDIVNR REPRþMH� 
Diprion pini L.    - navadna borova grizlica 
Neodiprion sertifer Geoffrey  - rjava borova grizlica 
Podlubniki (Scolytidae) na boru: 
 Blastophagus minor Htg.  - PDOL ERURY VWUåHQDU 
 Blastophagus piniperda L.  - YHOLNL ERURY VWUåHQDU 
 Pityogenes spp. 
 Ips acuminatus Gyllenhal  - ostrozobi borov lubadar 
Lymantria dispar L.    - gobar 
 
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr - kostanjev rak 
 
2. Dinarsko fitogeografsko REPRþMH� 
Podlubniki (Scolytidae) na smreki in jelki: 
 Ips typographus L.   - osmerozobi smrekov lubadar 
 Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi smrekov lubadar 
 Polygraphus poligraphus L - GYRMQRRNL VPUHNRY OLþDU 
 Pityocteines spinidens Reitter - ostrozobi jelov lubadar 
 Pityocteines curvidens Germa - krivozobi jelov lubadar 
 Cryphalus piceae Ratzeburg - zrnati jelov lubadar 
Christoneura muriana Hbn.  - þUQRJODYL MHORY EUVWQL ]DYLMDþ 
Zeiraphera rufimitrana H.-S.  - UGHþHJODYL MHORY ]DYLMDþ 
Agryresthia fundella F.v.Rosl.  - molj jelovih iglic 
 
�� 3UHGGLQDUVNR ILWRJHRJUDIVNR REPRþMH� 
Podlubniki (Scolytidae) na smreki: 
 Ips typographus L.   - osmerozobi smrekov lubadar 
 Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi smrekov lubadar 
 Polygraphus poligraphus L. - dYRMQRRNL VPUHNRY OLþDU 
Pristiphora abietina Christ.   - mala smrekova grizlica 
Pachynematus montanus Zadd.  - montanska smrekova grizlica 
Coleophora laricella Hb.   - macesnov molj 
 
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr - kostanjev rak 
 
4. Alpsko fitogeogr DIVNR REPRþMH� 
Podlubniki (Scolytidae) na smreki: 
 Ips typographus L.   - osmerozobi smrekov lubadar 
 Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi smrekov lubadar 
 Polygraphus poligraphus L. - GYRMQRRNL VPUHNRY OLþDU 
Zeiraphera diniana Guen   - sivi macesnov ]DYLMDþ 
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�� 3UHGDOSVNR ILWRJHRJUDIVNR REPRþMH� 
Podlubniki (Scolytidae) na smreki: 
 Ips typographus L.   - osmerozobi smrekov lubadar 
 Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi smrekov lubadar 
 Polygraphus poligraphus L - GYRMQRRNL VPUHNRY OLþDU 
Pristiphora abietina Chris.   - mala smrekova grizlica 
Pachynematus montanus Zadd.  - montanska smrekova grizlica 
 
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr - kostanjev rak 
 
 
�� 6XESDQRQVNR ILWRJHRJUDIVNR REPRþMH� 
Diprion pini L.    - navadna borova grizlica 
Neodiprion sertifer Geoffrey  - rjava borova grizlica 
Podlubniki (Scolytidae) na boru   
 Blastophagus minor Htg.  - PDOL ERURY VWUåHQDU 
 Blastophagus pinipedra L.  - YHOLNL ERURY VWUåHQDU 
 Pityogenes spp.    
 Ips acuminatus Gyllenhal  - ostrozobi borov lubadar 
Lymantria dispar L.    - gobar 
Tortrix viridana L.    - ]HOHQL KUDVWRY ]DYLMDþ 
Geometridae na hrastu   - pedici na hrastu 
 
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr - kostanjev rak 
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Priloga PVG – VIII/1 

 
3(5,2',ý1, 323,6 32â.2'29$1267, '5(9-$ 

I. Splošno 

 
3HULRGLþQi popis poškodovanosti drevja je zbiranje podatkov o obsegu, intenzivnosti in 
prostorski porazdelitvi poškodovanosti drevja ter njenem razvoju.  
 
3RSLV VH L]YDMD OHWQR Y þDVX PHG ]DNOMXþNRP REOLNRYDQMD QRYLK Oistov oziroma iglic in pred 
]DþHWNRP MHVHQVNHJD obarvanja listja. 
 

II. Metodologija popisa 

,,�� ,]ELUD Y]RUþQLK WRþN 

 
3RGDWNL VH ]ELUDMR QD PUHåL VLVWHPDWLþQR SRUD]GHOMHQLK WRþN ] JRVWRWR �� [ �� NP� NL

]DMHPD FHORWQR SRGURþMH 6ORYHQLMH� +NUDWL VH PUHåD QDYH]XMH QD YVHHYURSVNR �� [ �� NP

PUHåR� NL MH ]DVQRYDQD QD RVQRYL NRRUGLQDWQHJD VLVWHPD ]HPOMHSLVQLK GROåLQ LQ ãLULQ WHU

poteka v smeri sever - jug in vzhod - ]DKRG� L] UHIHUHQþQH WRþNH� ] *DXVV-Krügerjevimi 
koordinatami x = 395 000, y = 99 000. 
 
Najmanj vsakih 10 let (2000, 2010, 2020…) se podatke ]ELUD QD PUHåL VLVWHPDWLþQR

SRUD]GHOMHQLK WRþN ] JRVWRWR � [ � NP� 3RSLVH QD WHM PUHåL VH ODKNR L]YDMD WXGL SRJRVWHMH

�YVDNLK � OHW�� þH VH QD RVQRYQL SRSLVD QD �� [ �� NP PUHåL XJRWRYL� GD MH SULãOR GR YHþMLK

VSUHPHPE VWDQMD JR]GRY �VSUHPHPED SRYSUHþQH RVXWRVWL ]D ��� DOL YHþ�� 
 
3UHVHþLãþD NRRUGLQDWQHJD VLVWHPD� NL OHåLMR ]XQDM JR]GD �SR JRUQML GHILQLFLML� VH QH YNOMXþL Y

SRSLV� $åXULUDQMH PUHåH VH RSUDYL SUHG YVDNR L]YHGER SRSLVD QD � [ � NP PUHåL�  
 

II.2 IzbiUD Y]RUþQLK HQRW 

 
9]RUþQH WRþNH ,� VWRSQMH VR GRORþHQH V SUHVHþLãþHP *DXVV-KrügerMHYH NRRUGLQDWQH PUHåH

�� [ �� NP R]LURPD � [ � NP� 1DþLQ L]ELUH� 
 

0UHåD �� [ �� NP (slika 1) 

 
• ,� VWRSQMD� 9]RUHF SUHGVWDYOMD WUDNW NYDGUDWQH REOLNH V VWUDQLFR GROåLQH �� P� 2VQRYQR

RJOLãþH MH Y WRþNL� NMHU OHåL SUHVHþLãþH NRRUGLQDWQH PUHåH� 3RSLãH VH OH WUDNWH, katerih 
RVQRYQR RJOLãþH OHåL Y JR]GX� 

 
• ,,� VWRSQMD� 9 YVDNHP L]PHG ãWLULK RJOLãþ WUDNWD OHåL VHNXQGDUQD Y]RUþQD SORVNHY�

3RYUãLQR SORVNYH VH GRORþL ] PHWRGR ãHVWLK GUHYes (R6). Izbere se šest dreves, ki so 
VUHGLãþX SORVNYH QDMEOLåMD� 
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0UHåD � [ � NP (slika 2) 

 
• I. stopnja: Vzorec predstavlja trakt z obliko pravokotnega trikotnika s stranicama 25 in 

�� P �JOHM VOLNR ��� 2VQRYQR RJOLãþH MH Y WRþNL� NMHU OHåL SUHVHþLãþH NRRUGLQDWQH PUHåH�

3RSLãH VH OH WUDNWH NDWHULK RVQRYQR RJOLãþH OHåL Y JR]GX� 
 
• ,,� VWRSQMD� 9 YVDNHP L]PHG WUHK RJOLãþ WUDNWD OHåL SORVNHY� 9 RVQRYQHP RJOLãþX LQ Y

RJOLãþX� NL MH RG RVQRYQHJD RGGDOMHQR �� P Y VPHUL SURWL Y]KRGX R]LURPD� þH WR QL

PRåQR SURWL ]DKRGX� VH SRYUãLQD SORVNYH GRORþL ] PHWRGR ãHVWLK GUHYHV �5��� ,]EHUH

VH ãHVW GUHYHV� NL VR VUHGLãþX SORVNYH QDMEOLåMD�  
 

7UHWMD SORVNHY OHåL Y RJOLãþX� NL MH RG VUHGLãþD RVQRYQHJD RJOLãþD RGGDOMHQR �� P Y

VPHUL ]DKRGD� 3ORVNHY LPD REOLNR NRQFHQWULþQHJD NURJD V SRYUãLQR � DUD �SROPHU

7,98 m) oz. 6 arov (polmer 13,82 m).  
 
Pri izbiri dreves se upošteva naslednje kriterije: 
• Y RFHQMHYDQMH VH YNOMXþL GUHYHVD YVHK GUHYHVQLK YUVW LQ YVHK VRFLDOQLK SRORåDMHY� 3UL

SUYHP SRSLVX VH YNOMXþL WDNR åLYD NRW WXGL PUWYD �VWRMHþD� GUHYHVD� 
• merilni prag za drevesa na SORVNYDK GRORþHQLK ] PHWRGR ãHVWLK GUHYHV MH �� FP �SUVQL

premer; d1,3�� =D GUHYHVD� NL OHåLMR QD WUHWML SORVNYL � [ � NP PUHåH� MH PHULOQL SUDJ

znotraj 2-arske površine 10 cm (prsni premer; d1,3), znotraj 6-arske pa 30 cm (prsni 
premer; d1,3), 

• drevo, ki izpade zaradi gospodarjenja ali zaradi kakšnega drugega razloga, se 
nadomesti z novim drevesom, ki se ga izbere na osnovi objektivne metode (velja le za 
ploskve na katerih se uporablja metoda šestih dreves). V primeru, da so bila posekana 
vsa drevesa na traktu ali ploskvi, se trakta ne upošteva dokler se ne oblikuje nov 
sestoj, 

• VUHGLãþH SORVNYH VH R]QDþL ]D RSUDYOMDQMH SRQRYQLK PHULWHY SUL QDVOHGQMLK SRSLVLK� ýH
MH PRåQR VH WUDMQR R]QDþL YVD Y]RUþQD GUHYHVD �QH YHOMD ]D WUHWMR SORVNHY QD PUHåL

4 x 4 km). 
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II.3 Zbiranje podatkov 

 
Za vsak trakt se zbira naslednje podatke: 
Parameter 0UHåD 
 16x16 km  4x4 km  
(YLGHQþQL SRGDWNL 
Datum popisa x x 
ýDV ]DþHWND LQ NRQFD RFHQMHYDQMD x x 
Vidljivost x x 
Podatki vezani na trakt 
Zaporedna številka trakta x* x* 
Koordinate trakta x* x* 
Vrsta lastništva x* x* 
Gozdnogospodarsko         - REPRþMH x* x* 

- enota x* x* 
- oddelek x* x* 
- odsek x* x* 

Relief x* x* 
(NVSR]LFLMD UDVWLãþD x* x* 
pH tal  x 
7LSLþQD NDPQLQD QD UDVWLãþX x* x* 
6NDORYLWRVW UDVWLãþD x* x* 
.DPQLWRVW UDVWLãþD x* x* 
5DVWOLQVND ]GUXåED x* x* 
Zgradba sestoja x* x* 
Razvojna faza sestoja x* x* 
Mešanost sestoja x* x* 
Oblika mešanosti sestoja x* x* 
Sklep sestoja x* x* 
Starost sestoja x x 
Nastanek sestoja x* x* 
Tarifa  x* 
Znaki vezani na okolico trakta 
Odpadki  x 
Število in debelinska struktura sušic  x 
Število in debelinska struktura podrtic  x 
Število in debelinska struktura posekanih in v JR]GX SXãþHQLK
dreves 

 x 

âWHYLOR PUDYOMLãþ  x 
Znaki vezani na ploskev 
Nagib x* x* 
6NOHS PODGRYMD �PODGMH � JRãþD � OHWYHQMDN�  x 
0HãDQRVW PODGRYMD �PODGMH � JRãþD � OHWYHQMDN�  x 
Vrstni sestav mladovja  x 
Poreklo mladovja  x 
Obseg poškodb mladovja zaradi divjadi  x 
Vrsta poškodb mladovja  x 
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Število vrst olesenelih rastlin  x 
 
=QDNL� YH]DQL QD SRVDPLþQR GUHYR 
Zaporedna številka drevesa x* x** 
Drevesna vrsta x* x* 
Azimut x* x* 
5D]GDOMD RG VUHGLãþD SORVNYH x* x* 
Obseg debla x x 
Kontrolna koda x x 
6RFLDOQL SRORåDM GUHYHVD x x 
Osutost x x 
tip osutosti x x 
Porumenelost x x 
tip porumenelosti x x 
Suhe veje x x 
Poškodbe iglic / listov x x 
6NXSQL REVHJ GRORþOMLYLK SRãNRGE NURãQMH x x 
3RãNRGEH GHEOD LQ NRUHQLþQLND x x 
6YHåLQD SRãNRGEH GHEOD R]LURPD NRUHQLþQLND x x 
Velikost poškodbe x x 
ŠtevilþQRVW OLšajske flore  x 
Pokrovnost lišajske flore  x 
 
�� RE SRQRYQLK PHULWYDK VH SUHYHUL DOL SRGDWHN GUåL 
�� RE SRQRYQLK PHULWYDK VH SUHYHUL DOL SRGDWHN GUåL� QH R]QDþLPR GUHYHV QD WUHWML SORVNYL � [ � NP PUHåH  

 
Za zbiranje teh podatkov se uporabi splošne popisne obrazce (obrazec 1 in 2). 
 
 

II.5 Šolanje terenskih ekip 

 
Terensko ekipo tvorita dva popisovalca, vodja (VI. ali VII. stopnja izobrazbe gozdarske 
VPHUL� LQ SRPRþQLN� 9RGMD WHUHQVNH HNLSH PRUD LPHWL RSUDYOMHQ VSHFLDOLVWLþQL WHþDM ]D

opravljanje popisa poškodovanosti gozdov.  
3UHG ]DþHWNRP OHWQLK VQHPDQM PRUDMR YVH HNLSH VRGHORYDWL QD WHþDMX ]D RSUDYOMDQMH

PHULWHY� RFHQMHYDQMD LQ L]SROQMHYDQMH SRSLVQLK REUD]FHY� 7HþDM MH VHVWDYOMHQ L]

WHRUHWLþQHJD LQ SUDNWLþQHJD GHOD�  
 
 
II.6  Kontrolni popisi 
 
Kontrolni popis opravi ekipa Gozdarskega inštituta Slovenije. Kontrolna ekipa ponovno 
SRSLãH � GR ��� Y]RUþQLK WUDNWRY� 
 
Kontrolni popis zajame vse meritve in ocene terenskih ekip. V primeru odstopanj, se 
ugotovi vzrok in se ga nemudoma odpravi, da se preSUHþLMR YHþMH QDSDNH� 
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Spisek šifer za podatke popisa poškodovanosti gozdov 
 
Za izpolnjevanje popisnih obrazcev, veljajo naslednja navodila in šifre:  

 
(YLGHQþQL SRGDWNL� 
 
(1) Datum popisa 
 
Datum popisa se zapiše v naslednji obliki: 
 

Dan Mesec Leto 
0 1 0 6 0 0 

 
(2) ýDV ]DþHWND LQ NRQFa ocenjevanja 
 
ýDV ]DþHWND LQ NRQFD RFHQMHYDQMD VH ]DSLãH Y QDVOHGQML REOLNL� 
 

Ura Minuta 
1 0 4 6 

 
(3) Vidljivost 
 
Vidljivost se vpiše s šifro: 
 

1 normalna     
2 poslabšana 

 
Podatki vezani na trakt: 
 
(4) Zaporedna številka trakta 
 
Zaporedna številka trakta ustreza ãWHYLONL� NL Y WHM WRþNL R]QDþXMH SUHVHþLãþH QD PUHåL� 
 
(5) Koordinate trakta 
 
Vpiše se koordinate po Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu. Koordinate se vpiše s 
trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.  
 
Primer: 
• X - horizontalna 

4 0 3 
 
• Y – vertikalna 

1 0 7 
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(6) Nadmorska višina 
 
Vpiše se absolutno višino v metrih. 
 
 
(7) Vrsta lastništva 
 

1 GUåDYQR 
2 zasebno 
3 neznano 

 
 
(8) *R]GQRJRVSRGDUVNR REPRþMH � HQRWD � RGGHOHN � RGVHN 
 
Vpiše se šifre, ki veljajo v Popisu gozdov.  
Primer: 

GGO GGE ODD ODS 
0 1 2 0 0 4 0 A 

 
(9) Relief 
 

1 ravnina    
2 vrh, greben 
3 dno kotanje 
4 SRERþMH 

5 NRQYHNVQL SUHORP SRERþMD 
6 NRQNDYQL SUHORP SRERþMD 
7 jarek, ozka dolinica

 
 
(10) (NVSR]LFLMD UDVWLãþD 
 
(NVSR]LFLMD VH L]PHUL V SRPRþMR NRPSDVD� 9SLãHPR RGþLWHN QD �� �VWRSLQMR� QDWDQþQR� 
 
 
(11) pH tal 
 
'RORþLPR YUHGQRVW S+ PLQHUDOQHJD GHOD WDO �JORELQD �-5 cm), vpiše se vrednost pH na 0,5 
QDWDQþQR�  
 
Ta parameter ni obvezen, snema se ga po potrebi. 
 
 
(12) 7LSLþQD NDPQLQD QD UDVWLãþX 
 

1 karbonatna 
2 nekarbonatna 
3 mešano 
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(13) 6NDORYLWRVW UDVWLãþD 
 

1 brez skal 
2 pRVDPLþQH VNDOH �3sk < 5%)  
3 majhna skalovitost (Psk = 5 - 25%) 
4 srednja skalovitost (Psk = 26 - 50%) 
5 velika skalovitost (Psk = 51 - 75%) 
6 izjemna skalovitost (Psk > 75%) 

 
 
(14) .DPQLWRVW UDVWLãþD 
 

1 kamnov 
2 SRVDPLþQL NDPQL �3k < 5%) 
3 majhna kamnitost (Pk = 5 - 25%) 
4 srednja kamnitost (Pk = 26 - 50%) 
5 velika kamnitost (Pk = 51 - 75%) 
6 izjemna kamnitost (Pk > 75%) 

 
 
(15) 5DVWOLQVND ]GUXåED 
 
8VWUH]QR ãLIUR ]D WLS ]GUXåEH VH SUHSLãH L] JR]GQRJRVSRGDUVNHJD QDþUWD DOL L] SRSLVD

JR]GRY� 9 SULPHUX� GD WD SRGDWHN QL QD UD]SRODJR� VH ãLIUR GRORþL V ILWRFHQRORãNR NDUWR DOL

z Braun–%ODQTXHWRYR PHWRGR� 9SLãH VH SUHYODGXMRþR ]GUXåER� 
 
 
(16) Zgradba sestoja 
 

1 prebiralna 
2 NPHþND ªSUHELUDOQD© 
3 enodobna (visoki gozd) 
4 raznodobna (malopovršinsko) 
5 raznodobna (velikopovršinsko) 

6 dvoslojna 
7 panjevec (nizki gozd) 
8 srednji gozd (visoki in nizki 

gozd) 
9 JUPLþDY JR]G

 
 
(17) Razvojna faza sestoja 
 
'RORþHQD MH V SUVQLP SUHPHURP ��� QDMGHEHOHMãLK GUHYHV � KD� 
 

1 PODGRYMH �PODGMH� JRãþD� OHWYHQMDN�  ddom < 10 cm 
2 drogovnjak     ddom od 10 - 29,9 cm 
3 mlajši debeljak / tanjši    ddom od 30 - 39,9 cm 
4 mlajši debeljak / debelejši   ddom od 40 - 49,9 cm 
5 starejši debeljak    ddom > 50 cm 
6 neopredeljeno     vsi premeri 
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(18) Mešanost sestoja 
 

1 iglavci   Pigl > 90% 
2 iglavci z listavci  Pigl = 50 - 90% 
3 listavci z iglavci  Pigl = 10 – 49,9% 
4 listavci   Pigl < 10% 

 
 
(19) Oblika mešanosti sestoja 
 

1 SRVDPLþQD 
2 šopasta 
3 skupinska 

 
 
(20) Sklep sestoja 
 

1 tesen 
2 normalen 
3 rahel 
4 vrzelast 
5 pretrgan 

 
 

(21) Starost sestoja 
 
2FHQL VH VWDURVW ]JRUQMHJD VORMD GUHYHV Y VHVWRMX� QD GHVHW OHW QDWDQþQR� 9SLãH VH OHWD� 
 
 
(22) Nastanek sestoja 
 

1 naravno 
2 naravno / antropogeno 
3 antropogeno 
4 neznano 

 
 
(23) Tarifa 
 
'RORþL VH WDULIH ]D RVHP VNXSLQ GUHYHVQLK YUVW �VPUHND� MHOND� RVWDOL LJODYFL� EXNHY�

hrast, plemeniti listavci, ostali trdi listavci, mehki listavci). Glede na zgradbo sestoja se 
uporabi naslednje tarife: 
 
prebiralni gozd (Alganove tarife)   P; tarife od 1 - 20 
raznodobni gozd (vmesne tarife)   V; tarife od 21 - 40 
enodobni gozd (Schäfferjeve tarife)  E; tarife od 41 – 60 
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Znaki vezani na okolico trakta: 
7H ]QDNH SRSLVXMHPR OH QD � [ � NP PUHåL� .RW RNROLFR WUDNWD VH VPDWUD RNROLFR WUHWMH

ploskve s polmerom 25m. 
  
(24) Odpadki 
 

1 niso prisotni 
2 SULVRWQL SRVDPLþQL RGSDGNL 
3 SULVRWQH YHþMH NROLþLQH RGSDGNRY� (Podp>1 m2) 

 
 
(25) âWHYLOR LQ GHEHOLQVND VWUXNWXUD VXãLF� SRGUWLF� SRVHNDQLK LQ Y JR]GX SXãþHQLK

dreves 
 
Pri popisu upoštevamo le drevesa, katerih les ne ER L]NRULãþHQ� 9SLãHPR ãWHYLOR VXãLF�

podrtic in posekanih dreves na ploskvi s polmerom 25 m.  
 
8SRãWHYDPR YVD RGPUOD GUHYHVD� NL OHåLMR Y FHORWL DOL GHOQR QD SORVNYL� 'UHYMH

UD]YUãþDPR Y QDVOHGQMH GHEHOLQVNH UD]UHGH� 
• premer 10 - 29,9 cm 
• premer 30 - 49,9 cm 
• premer nad 49,9 cm 
 
Ocenimo premer v prsni višini. 
 
(26) âWHYLOR PUDYOMLãþ 
 

1 QL PUDYOMLãþD 
2 GR � PUDYOMLãþL 
3 3 - � PUDYOMLãþ 
4 YHþ NRW � PUDYOMLãþ 

 
Znaki vezani na ploskev: 
 
(27) Nagib 
 
Vpiše se s padomerom izmerjen nagib vpadQLFH� QD �� �VWRSLQMR� QDWDQþQR� 
 
 
(28) Sklep PODGRYMD �PODGMH � JRãþD � OHWYHQMDN� 
 

1 brez mladovja 
2 SRVDPLþQR� 3mld= 1 - 25% 
3 velike vrzeli; Pmld= 25 - 50% 
4 majhne vrzeli; Pmld= 51 - 75% 
5 sklenjeno; Pmld= 76 - 100% 
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(29) 0HãDQRVW PODGRYMD �PODGMH � JRãþD � OHWYHQMDN� 
 

1 iglavci   Pigl > 90% 
2 iglavci z listavci  Pigl = 50 - 90% 
3 listavci z iglavci  Pigl = 10 - 49,9% 
4 listavci   Pigl < 10% 

 
(30) Vrsta poškodb mladovja 
 

1 nepoškodovano 
2 abiotske 
3 biotske (brez poškodb po divjadi) 
4 divjad 
5 antropogene 
6 skupaj (2, 3, 4, 5) 

 
Znaki, vezani na SRVDPLþQR GUHYR� 
 
(31) Zaporedna številka drevesa 
 
9SLãH VH ]DSRUHGQR ãWHYLONR GUHYHVD� 7R QH YHOMD ]D WUHWMR SORVNHY QD � [ � NP PUHåL�

VDM QD WHM GUHYHVD QLVR R]QDþHQD V ãWHYLONDPL� 
 
(32) Drevesna vrsta 
 
Vpiše se trimestno šifro drevesne vrste. 

Iglavci 

Abies alba    Bela jelka   210 
Abies nordmanniana  Kavkaška jelka  211 
Chamaecyparis sp.   Pacipresa   370 
Cupressus sempervirens  Navadna cipresa  371 
Larix decidua   Evropski macesen  340 
Larix leptolepis   Japonski macesen  350 
Larix sp.    Ostali macesni  351 
Picea abies (P. excelsa)  Navadna smreka  110 
Picea omorika   Omorika   121 
Picea sitchensis   Sitka    120 
Pinus maritima   Obmorski bor  331 
Pinus nigra    ýUQL ERU   320 
Pinus strobus   Zeleni bor   330 
Pinus sylvestris   5GHþL ERU   310 
Pinus sp.    Ostali bori   380 
Pseudotsuga menziesii  Duglazija   360 
Taxus baccata   Tisa    220 
Ostali iglavci        381 
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Listavci 

 
Acer campestre   Maklen   730 
Acer monspessulanum  Trokrpi javor   631 
Acer obtusatum   Topokrpi javor  630 
Acer platanoides   Ostrolistni javor  620 
Acer pseudoplatanus  Gorski javor   610 
Alnus glutinosa   ýUQD MHOãD   830 
Alnus incana    Siva jelša   840 
Betula pendula   Navadna breza  850 
Carpinus betulus   Beli gaber   710 
Carpinus orientalis   Kraški gaber  711 
Castanea sativa    Navadni kostanj  550 
Fagus sylvatica   Bukev    410 
Fraxinus americana   Ameriški jesen  771 
Fraxinus oxycarpa   Ostroplodni jesen  650 
Fraxinus excelsior   Veliki jesen   640 
Fraxinus ornus   Mali jesen   770 
Gleditsia triacant.   *OHGLþLMD   881 
Juglans nigra   ýUQL RUHK   571 
Juglans regia   Oreh    570 
Laburnum sp.   Nagnoj   880 
Ostrya carpinifolia   ýUQL JDEHU   760 
Populus sp.    Topol    820 
Populus hybrides   Toplo – klon   821 
Populus nigra   ýUQL WRSRl   811 
Populus tremula   Trepetlika   810 
Prunus avium   ýHãQMD   720 
Prunus padus   ýUHPVD   721 
Quercus cerris   Cer    790 
Quercus ilex    ýUQLND    791 
Quercus palustris   0RþYLUVNL KUDVW  540 
Quercus petraea   Graden   510 
Quercus pubescens  Puhasti hrast   780 
Quercus robur    Dob    520 
Quercus rubra   5GHþL KUDVW   530 
Quercus sp.    Ostali hrasti   541 
Robinia pseudacacia  Robinja   560 
Salix alba    Bela vrba   861 
Salix sp.    Vrba    860 
Sorbus aria    Mokovec   750 
Sorbus aucuparia   Jerebika   870 
Sorbus domestica   Skorš    741 
Sorbus torminalis   Brek    740 
Tillia sp.    Lipa    680 
Tilia cordata    Lipovec   681 
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Tilia platyphyllos   Velikolistna lipa  682 
Ulmus glabra   Gorski brest   660 
Ulmus minor     Poljski brest   670 
Ostali listavci       882 

Grmovne vrste 
Cornus sp.    Dren    990 
Corylus avellana   Leska    960 
Crataegus sp.   Glog    910 
Daphne sp.    9ROþLQ    970 
Juniperus sp.   Brinje    940 
Lonicera sp.    .RVWDQLþHYMH   980 
Pinus mugo    Rušje    950 
Prunus spinosa   ýUQL WUQ   930 
Rhamnus sp.    Krhlika   920 
Ostale grmovne vrste      900 
 
 
(33) Azimut 
 
Azimut merimo s kompasom na 1° (stopinjo) nDWDQþQR� YSLãH VH RGþLWHN� 
 
 
(34) 5D]GDOMD RG VUHGLãþD SORVNYH 
 
9SLãH VH L]PHUMHQR UD]GDOMR QD � GP �GHFLPHWHU� QDWDQþQR� 
 
 
(35) Obseg debla 
 
Vpiše se v prsni višini (1,3 m) izmerjen obseg debOD� QD � FP �FHQWLPHWHU� QDWDQþQR� 
 
 
(36) Kontrolna koda 
 

0 ni sprememb 
1 posekano 
2 sušica 
3 vraslo ali prej pozabljeno drevo - ni šesto drevo 
4 QRYR GUHYR QDGRPHãþD L]SDGOR - ni šesto drevo 
5 prej napak vzeto drevo ali izpadlo zaradi vrasti 
6 novo šesto drevo - GUHYR MH ELOR åH SUHM QD SORVNYL 
7 novo šesto drevo - drevo je na ploskvi novo 
8 mersko dUHYR MH ELOR SUHM ãHVWR� SUL SRQRYQL L]PHUL SD QL YHþ 
9 popravljen stari obseg 
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(37) 6RFLDOQL SRORåDM GUHYHVD 
 

1 YODGDMRþH 
2 VRYODGDMRþH 
3 obvladano 

 
(38) Osutost 
 
=D YVDNR Y]RUþQR GUHYR VH L]UD]L RGVWRWHN PDQMNDMRþLK OLVWRY JOHGH QD SROQRROLVWDQR
GUHYR� 9SLãH VH RFHQR QD �� QDWDQþQR� 
 
 

(39) Tip osutosti 
 

1 ni osuto 
2 notranja osutost 
3 zunanja osutost 

4 QHWLSLþQD RVXWRVW 
5 omejena rast iglic / listov 
6 skupaj (2+ 3+ 4 +5) 

 
 
(40) Porumenelost 
 

1 ni porumenelo (0 - 10%) 
2 šibka (11 - 25%) 
3 srednja (26 - 60%) 
4 PRþQD�! ���� 
5 sušica 

 
 
(41) Tip porumenelosti 
 

1 ni porumenelo 
2 notranja  
3 zunanja  
4 QHWLSLþQD 

 
 
(42) Suhe veje 
 

1 niso prisotne 
2 suhe tanke vejice  
3 posamezne suhe glavne veje 
4 suhi deli krošnje 

5 suh vrh 
6 skupaj 3 + 5 
7 skupaj 4 + 5 
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(43) Poškodbe iglic / listov 
 

poškodbe iglic / listov 
 
1 ni poškodb 
2 bolezni 
3 primarni škodljivci 
4 RåLJ 
5 drugo 
 
 

poškodbe vej 
 
1 ni poškodb 
2 bolezni 
3 primarni škodljivci 
4 glodalci 
5 zajedalske rastline 
6 drugo 
 

ostale poškodbe krošnje 
 
1 ni poškodb 
2 YHWHU� åOHG� VQHJ�

strela 
3 WRþD� SR]HED 
4 VHþQMD 
5 drugo

 
Vpiše se trimestno šifro. Primer: 
114 = ni poškodb iglic / liVWMD� QL SRãNRGE YHM� NURãQMD MH SRãNRGRYDQD ]DUDGL VHþQMH 
 
 
(44) 6NXSQL REVHJ GRORþOMLYLK SRãNRGE NURãQMH 
 
9SLãH VH GHOHå OLVWQHJD DSDUDWD NURãQMe, ki je poškodovan zaradi znanih 
povzroþLWHOMHY� 9SLãH VH JD QD �� QDWDQþQR� 'HOHå QH VPH SUHVHJDWL RFHQMHQHJD

odstotka osutosti. 
 
 
(45) 3RãNRGEH GHEOD LQ NRUHQLþQLND 
 
biotske 
 
1 ni poškodb 
2 bolezni lubja (raki) 
3 lesne gobe, trohnoba 
4 podlubniki 
5 ostali primarni škodljivci lubja 
6 divjad 
7 drugo 
 

abiotske 
 
1 ni poškodb 
2 strela, ogenj 
3 YHWHU� VQHJ� åOHG 
4 pozeba 
5 plazovi, erozija 
6 NRWDOHþH LQ SDGDMRþH NDPHQMH 
7 drugo

antropogene  
 
1 ni poškodb 
2 VHþQMD LQ VSUDYLOR 
3 gozdne gradnje 
4 rekreacija 
5 vandalizem 
6 drugo 
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Vpiše se štirimestno šifro. Primer: 
1221 = ni biotskih poškodb; poškRGEH ]DUDGL VWUHOH� SRãNRGEH ]DUDGL VHþQMH� QL RVWDOLK

antropogenih poškodb 
 
(46)   6YHåLQD SRãNRGEH GHEOD R]LURPD NRUHQLþQLND 
 

1 ni poškodb 
2 VYHåD� QH]DFHOMHQD 
3 stara, nezaceljena 
4 stara, zaceljena 
5 skupaj 2 + 3 
6 skupaj 2 + 4 
 

(47) Velikost poškodbe 
 

1 ni poškodb 
2 do 1 dm2 
3 1 - 5 dm2 
4 5 - 20 dm2 
5 nad 20 dm2 

 
(48) âWHYLOþQRVW OLãDMVNH IORUH 
 

1 posamezne steljke; do 5 osebkov 
2 srednje pogoste steljke; 6 - 10 osebkov 
3 ]HOR SRJRVWH VWHOMNH� YHþ NRW �� RVHENRY 

 
ŠteviOþQRVW VH RFHQMXMH QD WUHK YLãLQDK GHEOD� 
• 0,5 
• 0,5 - 2,5 m 
• nad 2,5 m 
 
2FHQMXMH VH ãWHYLOþQRVW WUHK WLSRY OLãDMHY� 
• skorjasti 
• listasti 
• JUPLþDsti 
 
(49) Pokrovnost lišajske flore 
 

1 steljke pokrivajo 1 - 10% površine 
2 steljke pokrivajo 11 - 50% površine 
3 VWHOMNH SRNULYDMR YHþ NRW ��� SRYUãLQH 

 
2FHQMXMH VH HQDNR NRW ãWHYLOþQRVW OLãDMHY� 
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Priloga PVG � VIII/1
Slika 1: Trakt na 16 x 16 km mre�i
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Priloga PVG � VIII/1
Slika 2: Trakt na 4 x 4 km mre�i
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Priloga PVG – VIII/2 
 

POPIS STANJA GOZDNIH TAL 
 
 
I. Splošno 
 
3RSLV VWDQMD WDO VH L]YDMD QD RVQRYQL �� [ �� NP PUHåL� NL SRNULYD REPRþMH FHORWQH
6ORYHQLMH LQ VH QDYH]XMH QD YVHHYURSVNR PUHåR� 
 
Popis se izvaja vsakih 10 let (2005, 2015, 2025,…). Rezultate anali] VH SUHGORåL
ministrstvu najkasneje do 31.06. 2007 (oziroma 2017, 2027, 2037,…) in so v 
QDYHGHQHP OHWX VHVWDYQL GHO SRURþLOD R VWDQMX SRãNRGRYDQRVWL JR]GRY�  
 
 
II. Metodologija popisa 
 
,,�� ,]ELUD Y]RUþQLK WUDNWRY 
 
8SRUDEOMD VH �� [ �� NP PUHåR WUDMQLK Y]RUþQLK WUDNWRY ]D SRSLV SRãNRGRYDQRVWL GUHYHV
(glej prilogo PVG – VIII/1, poglavje II.2). Uporabi se iste trakte. 
 
 
II.2  Informacije o traktu 
 
Za zagotovitev dobre primerljivosti podatkov popisa stanja tal s podatki popisa 
poškodovanosti dreves se zbere naslednje podatke o traktu (obrazec 3): 
 
• HYLGHQþQL SRGDWNL� 

- GDWXP Y]RUþHQMD� 
 
• podatki o traktu: 

- zaporedna številka trakta; 
- koordinate trakta; 
- nadmorska višina; 
- tip tal. 

 
• podatki o ploskvi: 

- številka ploskve. 
 
 
,,,�� ,]ELUD PHVWD Y]RUþHQMD 
 
Na traktu se s pomoþMR VRQGLUDQMD L]PHG ãWLULK SORVNHY L]EHUH WLVWR SORVNHY� NL LPD ]D
REPRþMH WUDNWD QDMEROM UHSUH]HQWDWLYQH WDOQH ODVWQRVWL� 3UL SRQRYQHP Y]RUþHQMX VH
uporabi isto ploskev. Na izbrani ploskvi se na petih mestih, ki so enakomerno 
UD]SRUHMHQD RNROL VUHGLãþD Sloskve, odvzame talne vzorce, na robu ploskve pa se 
L]NRSOMH WDOQL SURILO� 3UL WHP VH SD]L� GD VH QH SRãNRGXMH NRUHQLQ Y]RUþQLK GUHYHV� 
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.DGDU Y]RUFHY QL PRåQR MHPDWL Y EOLåLQL VUHGLãþD SORVNYH �GUHYMH� VNDORYLWRVW LWG��� VH
PHVWR Y]RUþHQMD SUHPDNQH QD RVQRvi strogo definiranega in objektivnega postopka. 
 
,,��� 'RORþLWHY ]QDþLOQRVWL WDO Y]RUþQLK WUDNWRY 
 
=D YVDN Y]RUþQL WUDNW VH QD RVQRYL WDOQLK Y]RUFHY GRORþL ]QDþLOQRVWL WDO� ,]NRSDQ WDOQL
SURILO VH RSLãH LQ VH XSRUDEL ]D GRORþLWHY WDOQHJD WLSD� =D RSLV WDO se uporabi smernice 
)$2 ]D RSLVRYDQMH SURILOD �)$2 ������ 2SLV VH SULORåL N SRURþLOX R VWDQMX JR]GQLK WDO�  
 
'RORþL VH WXGL JRVWRWR WDO Y QHSRUXãHQHP VWDQMX� GD VH ODKNR L]UDþXQD FHORWQR YVHEQRVW
hranil v tleh. 
 
 
,,�� 0HWRGH Y]RUþHQMD 
 
Na ploskvi se odvzame vzorce organskega horizonta in mineralne plasti. Za vsak 
KRUL]RQW R]LURPD JORELQR VH RGY]DPH SHW SRGY]RUFHY� NL VH MLK ]GUXåL Y ]GUXåHQ Y]RUHF� 
 
9]RUþL VH� 
• organski horizont 
• mineralna plast 

- 0 - 5 cm 
- 5 - 10 cm 
- 10 - 20 cm 
 

Na zunanjem robu ploskve se izkoplje talni profil. Iz horizontov talnega profila se 
odvzame vzorce. 
 
II.6  Transport, shranjevanje in priprava vzorcev 
 
6KUDQMHYDQMH LQ WUDQVSRUW Y]RUFHY PRUD ELWL WDNãQR� GD VH Y QDMYHþML PRåQL PHUL SUHSUHþL
NHPLþQH VSUHPHPEH Y]RUFHY� 9 SULPHUX� GD MH SUišlo pri shranjevanju ali transportu do 
WHåDY� VH WR SRGUREQR RSLãH LQ SULORåL N OHWQHPX SRURþLOX� 
 
9]RUFH VH VKUDQL Y Y]RUþQL EDQNL� NDU RPRJRþD SULPHUMDYH V SULKRGQMLPL Y]RUþHQML �QSU�
po 10 letih). 
 
3UHG DQDOL]R SRWHND SULSUDYD Y]RUFHY� 'HOFH� NL VR YHþji od 2 mm se odstrani, vzorec se 
nato posuši (pri 40°C), zmelje in preseje. 
 
II.7  Metode analize 
 
=D DQDOL]R WDOQLK SDUDPHWURY VH XSRUDEOMD PHWRGH� NL VR QDYHGHQH Y QDGDOMHYDQMX� ýH
uporabljene metode odstopajo od navedenih, je potrebno navesti uporabljeno metodo in 
razlog za uporabo te metode. 
 
Rezultate analiz se vpiše v obrazec 4. 
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Obrazec 3: Podatki o traktu (stanje tal) 
 
 
1 - - 2    3 - - - - - - - -  6      7         8  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13   14  -  -  -  -  -  -  -  17   18  -  -  -  -  -  -  -  21   22  -  -  -  -  -  25  26  -  -  -  28     29  -  -  -  -  -  -  -  39 
Zap. 
štev. 

Zaporedna 
številka trakta 

Št. 
plo. 

Datum 
(DD MM LL) 

X (km) Y (km) Nadmorska 
višina 

Talni tip Opombe 

 1                            
 2                            
 3                            
 4                            
 5                            
 6                            
 7                            
 8                            
 9                            
1 0                            
1 1                            
1 2                            
1 3                            
1 4                            
1 5                            
1 6                            
1 7                            
1 8                            
1 9                            
2 0                            
2 1                            
2 2                            
2 3                            
2 4                            

 
 
 
Stolpec: 
 
1 do 2   Zaporedna številka vzorca (1 do 9 999)   
3 do 6  (1)  Zaporedna številka trakta (1 do 9 999) 
7   (2)  âWHYLOND SORVNYH �QDMYHþ ��  
8 do 13  (3)  'DWXP Y]RUþHQMD Y '' 00 // �QSU� �� �� ���  
14 do 17  (4)  X koordinata v km (npr.  5403)   
18 do 21  (4)  Y koordinata v km (npr. 5107)   
22 do 25  (5)  Nadmorska višina v m   
26 do 28  (6)  Talni tip (101 do 253)  
 
V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:   
 
29 do 39  (7)  Opombe (z besedo) 
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Spisek šifer podatkov popisa stanja gozdnih tal 
 
Obrazec 3: Podatki o traktu (stanje tal) 
 
(1) Zaporedna številka trakta 
 
Zaporedna številka trakta ustreza številki, NL Y WHM WRþNL R]QDþXMH SUHVHþLãþH QD PUHåL� 
 
 
(2) Številka ploskve 
 
9SLãH VH ãWHYLONR SORVNYH� QD NDWHUL VH Y]RUþL� 
 
 
(3) 'DWXP Y]RUþHQMD 
 
'DWXP Y]RUþHQMD VH ]DSLãH Y QDVOHGQML REOLNL �QSU� ������ ������ 
 

Datum 
(DD MM LL) 

0 1 0 6 0 0 
 
 
(4) Koordinate trakta 
 
Vpiše se koordinate po Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu. Koordinate se vpiše 
s trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.  
 
Primer: 
• X - horizontalna 

4 0 3 
 
• Y – vertikalna 

1 0 7 
 
 
(5) Nadmorska višina 
 
Vpiše se absolutno višino v metrih. 
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(6) Talni tip 
 
Vpiše se trimestno šifro, glede na FAO klasifikacijo: 
 
)OXYLVROL �REUHþQD WOD�  

��� HYWULþQL  

��� NDONDULþQL �NDUERQDWQL�  

��� GLVWULþQL  

��� PROLþQL  

��� XPEULþQL  

��� WLRQLþQL �åYHSODVWL�  

��� VDOLþQL �VODQDVWL�  

 

Glejsoli (oglejena tla)  

��� HYWULþQL  

��� NDOFLMþQL �NDOFLMHYL�  

��� GLVWULþQL  

��� DQGLþQL  

1�� PROLþQL  

��� XPEULþQL  

 

Regosoli (slabo razvita tla 
na zdrobljenih materialih)  

��� HYWULþQL 

��� NDONDULþQL �NDUERQDWQL�  

��� JLSVLþQL �VDGUDVWL�  

��� GLVWULþQL  

��� XPEULþQL  

 

Leptosoli (slabo razvita tla 
na trdnih kamninah, 
karbonatnih materialih, 
cementiranih plasteh)  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� UHQG]LþQL  

��� PROLþQL  

��� XPEULþQL  

��� OLWLþQL  

 

9HUWLVROL �REþDVQR
razpokana glinasta tla)  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� NDOFLMþQL �NDOFLMHYL�  

��� JLSVLþQL �VDGUDVWL�  

 

.DPELVROL �NDPELþQD

tla)  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

��� NDONDULþQL
(karbonatni)  

��� NURPLþQL  

��� YHUWLþQL  

152 feralni  

153 oglejeni  

 

Kalcisoli (karbonatna 
tla)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� OXYLþQL �L]SUDQL�  

��� SHWULþQL JLSVLVROL
(sadrasta tla)  

 

SRORQþDNL �VODQD WOD�  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� PROLþQL  

��� NDOFLMþQL �NDOFLMHYL�  

��� JLSVLþQL �VDGUDVWL�  

��� VRGLþQL  

173 oglejeni  

 

/XYLVROL �DUJLOLþQD WOD ]
visoko kationsko 
izmenjalno kapaciteto in 
YLVRNR VWRSQMR QDVLþHQRVWL

z izmenljivimi bazami)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� IHULþQL  

��� NURPLþQL  

��� NDOFLMþQL �NDOFLMHYL�  

��� YHUWLþQL  

��� DOELþQL  

��� VWDJQLþQL  

198 oglejeni  

 

/LNVLVROL �DUJLOLþQD WOD ]
nizko kationsko 
izmenjalno kapaciteto in 
YLVRNR VWRSQMR QDVLþHQRVWL

z izmenljivimi bazami)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� IHULþQL  

201 plintitni  

��� DOELþQL  

��� VWDJQLþQL  

204 oglejeni  
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Planosoli (ravninska 
psevdooglejena tla)  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� PROLþQL  

��� XPEULþQL  

 

Podzoluvisoli (podzolasta 
DUJLOLþQD WOD�  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� VWDJQLþQL  

213 oglejeni  

 

Podzoli (podzoljena tla)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� NDPELþQL  

��� IHULþQL  

��� NDUELþQL  

219 oglejeni  

 

$NULVROL �PRþQR NLVOD

DUJLOLþQD WOD ] QL]NR
kationsko izmenjalno 
kapaciteto in nizko stopnjo 
QDVLþHQRsti z izmenljivimi 
bazami)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

 

��� IHULþQL  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

224 plintitni  

225 oglejeni  

 

Alisoli (aluminijeva 
DUJLOLþQD WOD ] YLVRNR
kationsko izmenjalno 
kapaciteto in nizko 
VWRSQMR QDVLþHQRVWL ]

izmenljivimi bazami)  

226 haSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� IHULþQL  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

229 plintitni  

��� VWDJQLþQL  

231 oglejeni  

 

Nitisoli (glinasta 
DUJLOLþQD WOD EOHãþHþLK�

SORãþDWLK VWUXNWXUQLK
agregatov)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

��� URGLþQL �UGHþL�  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

 

Feralsoli (seskvioksidna 
tla)  

��� KDSOLþQL �HQRVWDYQL�  

 

��� NVDQWLþQL �UXPHQL�  

��� URGLþQL �UGHþL�  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

��� JHULþQL  

240 plintitni  

 

 

Plintosoli (plintitna tla)  

��� HYWULþQL  

��� GLVWULþQL  

��� KXPLþQL �KXPR]QL�  

��� DOELþQL  

 

 

Histosoli (organska tla)  

��� IROLþQL  

��� WHULþQL  

��� ILEULþQL  

��� WLRQLþQL �åYHSODVWL�  

 

Antrosoli (antropogena tla)  

��� DULþQL �REGHODQL�  

��� ILPLþQL �JQRMHQL�  

��� NXPXOLþQL
(akumulativni)  

��� XUELþQL �XUEDQL�

 
 
(7) Opombe 
 
Vpiše se ostale pomembne podatke o traktu ali ploskvi. 
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Obrazec 4: Rezultati analize talnih vzorcev 
 
(8) Plast 
 
O: organski horizont 
M01: mineralna plast (0 – 10 cm) 
M05: mineralna plast (0 – 5 cm) 
M51: mineralna plast (5 – 10 cm) 
M12: mineralna plast (10 – 20 cm) 
 
(9) âLIUD PHWRGH Y]RUþHQMD 
 
9SLãH VH SRGDWNH ]D SRVDPH]QR SODVW R]� KRUL]RQW� =D QDYHGER PHWRGH Y]RUþHQMD VH
uporabi naslednje šifre: 
 
0 = ni odstopanja od odobrene metode 
�  Y]RUþHQR SR SULSRURþHQL PHWRGL 
�  Y]RUþHQR SR GUXJL PHWRGL� UH]XOWDWL DQDOL]H VR SUHUDþXQDQL� . SRURþLOX R VWDQMX WDO
SULORåLPR SRSROQ RSLV XSRUDEOMHQH PHWRGH� YNOMXþQR ] RSLVRP QDþLQD SUHUDþXQDYDQMD� 
 
(10) Datum analize 
 
'DWXP ]DþHWND DQDOL]H VH YSLãH QD HQDN QDþLQ NRW GDWXP Y]RUþHQMD �WRþND ��� 
 
(11) Analiza tal 
 

 Enota Organski 
horizont 

Mineralna 
plast 

(M01, M05, 
M51, M12) 

Odobrena metoda 

pH (CaCl2)  x x pH – elektroda 
C – org (g / kg) x x Upepeljevanje 
N (g / kg) x x Upepeljevanje 
P (g / kg) x  Ekstrakcija: zlatotopka 
K (g / kg) x  Ekstrakcija: zlatotopka 
Ca (g / kg) x  Ekstrakcija: zlatotopka 
Mg (g / kg) x  Ekstrakcija: zlatotopka 
OrgLay (kg / m2) x  Prostornina suhe – WHåH 
CaCO3 (g / kg)  x Kalcimeter 

�þH MH S+ �&D&O2) > 6) 
Pb (mg / kg) x x Ekstrakcija: zlatotopka 
Zn (mg / kg) x x Ekstrakcija: zlatotopka 
Cd (mg / kg) x x Ekstrakcija: zlatotopka 
Cr (mg / kg) x x Ekstrakcija: zlatotopka 
KIK (cmol+/kg)  x  
2SDåanja besede    
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(12) Metoda analize vzorca 
 
V prvi vrstici obrazca 4 se za vsak parameter vpiše šifro za uporabljeno metodo analize 
vzorca.  
 
0 = vzorec je analiziran po odobreni metodi 
1 = vzorec je analiziran po alternativni metodi 
9 = vzorec je analiziran SR GUXJL PHWRGL LQ�DOL UH]XOWDWL VR SUHUDþXQDQL 
 
9 ]DGQMLK GYHK SULPHULK �ãLIUD � DOL �� VH Y SULORJL N SRURþLOX R VWDQMX WDO RSLãH
XSRUDEOMHQH PHWRGH DQDOL]H LQ�DOL SUHUDþXQDYDQMD� 
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Priloga PVG – VIII/3 
 

POPIS PRESKRBLJENOSTI GOZDNEGA DREVJA Z MINERALNIMI HRANILI 
(FOLIARNE ANALIZE)  

 
 
I. Splošno 
 
Popis preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi hranili se izvaja na osnovni 16 x 16 
NP PUHåL�  
 
3RSLV VH L]YDMD YVDNLK �� OHW ������ ����� ���� «�� 5H]XOWDWH DQDOL] VH SUHGORåL
ministrstvu najkasneje do 30. 12. 2007 (oziroma 2017, 2027 …) in so v navedenem letu 
VHVWDYQL GHO SRURþLOD R VWDQMX SRãNRGRYDQRVWL JR]GRY� 
 
II. Metodologija popisa 
 
,,�� ,]ELUD Y]RUþQLK WUDNWRY 
 
8SRUDEOMD VH �� [ �� NP PUHåR WUDMQLK Y]RUþQLK WUDNWRY ]D SRSLV SRãNRGRYDQRVWL GUHYHV
(glej prilogo PVG – VIII/1, poglavje II.2). Uporabi se iste trakte. 
 
 
II.2  Podatki o traktu 
 
Za zagotovitev dobre primerljivosti podatkov popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z 
mineralnimi hranili s podatki popisa poškodovanosti dreves in popisa stanja tal je 
potrebno zbrati naslednje podatke o traktu (obrazec 5): 
 
• HYLGHQþQL SRGDWNL� 

- GDWXP Y]RUþHQMD� 
 
• podatki o traktu: 

- zaporedna številka trakta; 
- koordinate trakta; 
- nadmorska višina. 

 
• podatki o ploskvi: 

- številka ploskve. 
 
 
,,�� ,]ELUD LQ ãWHYLOR Y]RUþQLK GUHYHV 
 
V okolici ploskve, na kateri so bili odvzeti vzorci za analizo stanja tal, se izbere tri 
GUHYHVD WLVWH GUHYHVQH YUVWH� NL QD L]EUDQL SORVNYL SUHYODGXMH� $QDOL]LUD VH ]GUXåHQL
vzorec treh dreves. 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 92 / 11. 10. 2000 / Stran 10281 
 
 

 

Pri izbiri dreves se upošteva naslednje kriterije: 
• L]EHUH VH GUHYHVD� NL VR Y YODGDMRþHP R]LURPD VRYODGDMRþHP VRFLDOQHP SRORåDMX �Y

VNOHQMHQHP VHVWRMX� DOL GUHYHVD V SRYSUHþQR YLãLQR � �� � �þH VHVWRM QL VNOHQMHQ�� 
• izbrana drevesa morajo biti reprezentativna za izbrano ploskev glede na osutost in 

poškodovanost (poškodbe iglic/listov, poškodbe vej …); 
• ne sme se izbrati drevja, na katerem se v okviru popisa poškodovanosti gozdov 

RFHQMXMH RVXWRVW� GD VH WDNR SUHSUHþL SRVWRSQR L]JXER LJOLF�OLVWMD ]DUDGL Y]RUþHQMD� 
 
,]EUDQD GUHYHVD VH R]QDþL V ãWHYLONDPL� GD VH SUL SRQRYQHP Y]RUþHQMX XSRUDEL LVWD
drevesa. 
 
9]RUþL VH OH GUHYMe glavnih drevesnih vrst: 
 
Listavci: 
 
Acer campestre   Maklen   730 
Acer pseudoplatanus  Gorski javor   610 
Alnus glutinosa   ýUQD MHOãD   830 
Betula pendula   Navadna breza  850 
Carpinus betulus   Beli gaber   710 
Castanea sativa    Navadni kostanj  550 
Fagus sylvatica   Bukev    410 
Fraxinus angustifolia  Ostroplodni jesen  650 
Fraxinus excelsior   Veliki jesen   640 
Fraxinus ornus   Mali jesen   770 
Ostrya carpinifolia   ýUQL JDEHU   760 
Populus hybrides   Toplo – klon   821 
Populus nigra   ýUQL WRSRO   811 
Populus tremula   Trepetlika   810 
Prunus avium   ýHãQMD   720 
Quercus cerris   Cer    790 
Quercus ilex    ýUQLND    791 
Quercus petraea   Graden   510 
Quercus pubescens  Puhasti hrast   780 
Quercus robur    Dob    520 
Quercus rubra   5GHþL KUDVW   530 
Robinia pseudacacia  Robinja   560 
Tilia cordata    Lipovec   681 
Tilia platyphyllos   Velikolistna lipa  682 
Ulmus glabra   Gorski brest   660 
 
 



Stran 10282 / Št. 92 / 11. 10. 2000 Uradni list  Republike Slovenije  
 

 

Iglavci: 
 
Abies alba    Bela jelka   210 
Larix decidua   Evropski macesen  340 
Picea abies (P. excelsa)  Navadna smreka  110 
Picea omorika   Omorika   121 
Pinus nigra    ýUQL ERU   320 
Pinus sylvestris   5GHþL ERU   310 
Pseudotsuga menziesii  Duglazija   360 
 
,,�� ýDV Y]RUþHQMD 
 
/LVWRSDGQH GUHYHVQH YUVWH �YNOMXþQR ] PDFHVQRP� VH Y]RUþL Y REGREMX� NR MH OLVWMH åH
SROQR UD]YLWR WHU SUHGHQ VH ]DþQH MHVHQVNR UXmenenje in staranje. 
 
=LP]HOHQH GUHYHVQH YUVWH VH Y]RUþL Y REGREMX PLURYDQMD YHJHWDFLMH� 
 
 
,,�� ,]ERU LQ NROLþLQD Y]RUþHQHJD OLVWMD LQ LJOLF 
 
8SRUDEL VH ODKNR YVDN QDþLQ Y]RUþHQMD� NL MH SULPHUHQ VHVWRMQLP UD]PHUDP LQ QH
SRY]URþD NRQWDPLQDFLMH Y]RUFD� YHþMLK SRãNRGE GUHYMD LQ QL QHYDUHQ ]D OMXGL� NL Y]RUþLMR�
Drevja se za nabiranje vzorcev ne sme podirati. 
 
9]RUþL VH OH LJOLFH�OLVWMH� NL VR ELOH QHSRVUHGQR L]SRVWDYOMHQH VYHWOREL LQ VR SRSROQRPD
razvite. Za analizo preskrbljenosti s hranili so najprimernejãH LJOLFH WHNRþHJD OHWQLND�
YHQGDU MH ]D GRORþHQH HOHPHQWH SRWUHEQD WXGL SULPHUMDYD ] LJOLFDPL VWDUHMãLK OHWQLNRY� 
 
,JOLFH�OLVWMH VH Y]RUþL L] ]JRUQMH WUHWMLQH NURãQMH� YHQGDU QH V SUYHJD YUHWHQD SUL LJODYFLK�
Pri drevesnih vrstah, kjer so vretena jasno viGQD� MH SULSRURþOMLYR Y]RUþLWL PHG VHGPLP LQ
petnajstim vretenom. 
 
3UL OLVWRSDGQLK YUVWDK VH Y]RUþL OH OLVWMH R]� LJOLFH �PDFHVHQ� WHNRþHJD OHWQLND� 3UL
]LP]HOHQLK YUVWDK SD VH Y]RUþL LJOLFH�OLVWMH WHNRþHJD LQ ODQVNHJD OHWD�  
 
9]RUþL VH WDNR� GD VR Y ]GUXåHQHP Y]RUFX ]DVWRSDQH LJOLFH�OLVWL L] YVHK VPHUL QHED� 1D
UDVWLãþLK� NMHU VH XJRWRYL PRþDQ YSOLY L] GRORþHQH VPHUL �SUHYODGXMRþD VPHU YHWUD� VWUPR
SRERþMH LWG�� VH Y]RUþL VDPR Y L]EUDQL VPHUL� NL PRUD ELWL YHGQR LVWD� 9 WHP SULPHUX VH QD
popisnem listu izbrano smer zapiše.  
 
=D DQDOL]H VH SRWUHEXMH QDMPDQM �� J VYHåLK LJOLF�OLVWMD ]D YVDN OHWQLN� NL VH JD Y]RUþL�  
 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 92 / 11. 10. 2000 / Stran 10283 
 
 

 

II.6  Priprava vzorca za prevoz 
 
Vzorec se pred prevozom v laboratorij pripravi. Pri listavcih se odstrani liste z vejic (pri 
drevesnih vrstaK� NL LPDMR VHVWDYOMHQH OLVWH� VH ORþL OLVWH RG JODYQH OLVWQH RVL�� 3UL LJODYFLK
WR QL SRWUHEQR� /RþHQR VH VKUDQL OLVWH WHNRþHJD LQ SUHWHNOHJD OHWQLND� 9]RUFH VH VKUDQL Y
SHUIRULUDQLK SROLHWLOHQVNLK DOL SDSLUQDWLK YUHþNDK�  
 
9]RUHF VH SULPHUQR R]QDþL �ãWHYilka trakta, drevesna vrsta, letnik iglic/listov).  Oznako 
VH SULOHSL QD ]XQDQMR VWUDQ YUHþNH� /LVWHN ] R]QDNR Y]RUFD VH YORåL WXGL Y YUHþNR� YHQGDU
PRUD ELWL ]ORåHQ� GD ]DUDGL VWLND Y]RUFD V þUQLORP QH SULGH GR NRQWDPLQDFLMH Y]RUFD� 
 
Vzorce se hrani v suhHP LQ KODGQHP SURVWRUX Y SHUIRULUDQLK SODVWLþQLK DOL SDSLUQDWLK
YUHþNDK� 
 
 
 
II.7  Priprava vzorca za analizo 
 
Pred analizo je potrebno vzorce pripraviti.  Pri drevesnih vrstah, ki imajo sestavljene 
OLVWH� VH ORþL OLVWH RG JODYQH OLVWQH RVL� þH WR QL ELOR QDUHMHQR åH Y JR]GX� 3HFOMHY QL
SRWUHEQR RGVWUDQLWL� 3UL LJODYFLK VH ORþL LJOLFH LQ YHMH ãHOH SR VXãHQMX� 
 
9]RUFHY QL SRWUHEQR VSLUDWL UD]HQ Y SULPHUX� NR VR Y]RUFL PRþQR RQHVQDåHQL DOL VR L]
REPRUVNLK REPRþLM� =D VSLUDQMH VH XSRUDEL GHLRQL]LUDQR YRGR� 
 
Vzorce se suši v sušilniku vsaj 24 ur, pri temperaturi, ki ne sme presegati 60°C.  
 
Suhe vzorce se zmelje v homogen prah. Uporabi se mlin s katerim se ne kontaminira 
Y]RUFHY� 7R MH ãH SRVHEHM SRPHPEQR SUL GRORþDQMX =Q� &U� &G LQ 3E� 
 
Pri pripravi vzorcev se uSRUDEOMD SODVWLþQH URNDYLFH� GD VH MLK QH NRQWDPLQLUD� 
 
9]RUFH VH VKUDQL Y Y]RUþQL EDQNL� GD VH RPRJRþL SULPHUMDYH V SULKRGQMLPL Y]RUþHQML� 
 
 
,,�� .HPLþQH DQDOL]H 
 
'RORþL VH VNXSQH YVHEQRVWL HOHPHQWRY - hranil.  
 
Rezultate analiz se vpiše v obrazec 6. 
 



Stran 10284 / Št. 92 / 11. 10. 2000 Uradni list  Republike Slovenije  
 

 

Obrazec 5: Podatki o traktu (preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili) 
 
1  -  -  -  -  - 4     5     6  -  -  -  -  -  - 10  11  -  -  -  -  -   -  16  17  -  -  -  -  20   21  -  -  -  -  24   25  -  -  -  28   29  -  -  -  -  -  -  -  -  39 

Zaporedna 
številka trakta 

Št. 
plo. 

Šifra vzorca Datum 
(DD MM LL) 

X 
(km) 

Y 
(km) 

Nadmorska 
višina 

Opombe 

        .                     
        .                     
        .                     
        .                     
        .                     
        .                     
        .                     
        .                     
        .                     

 
 
Stolpec: 
 
  1 –   4 Zaporedna številka trakta (1 do 9 999) 
     5  Številka ploskve (1 do 9) 
  6 – 10 Šifra vzorca (šifra drevesne vrste – tip iglic/listja). Npr.: 110.1 (110 = 

smreka; 1 enoletne iglice) 
11 – 16 'DWXP Y]RUþHQMD �QSU� �� �� ��� 
17 – 20 X koordinata v km (npr. 5403) 
21 – 24 Y koordinata v km (npr. 5107) 
25 – 28 Nadmorska višina v m 
 
V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe: 
 
29 – 39 Opombe (z besedo) 
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Spisek šifer popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi hranili 
 
Obrazec 5: Podatki o traktu (preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili) 
 
(1) Zaporedna številka trakta 
 
=DSRUHGQD ãWHYLOND WUDNWD XVWUH]D ãWHYLONL� NL Y WHM WRþNL R]QDþXMH SUHVHþLãþH QD PUHåL� 
 
 
(2) Številka ploskve 
 
VSLãH VH ãWHYLONR SORVNYH QD NDWHUL Y]RUþLPR� 
 
 
(3) Šifra vzorca 
 
Šifra vzorca je sestavljena iz šifre drevesne vrste in šifre za tip iglic/listja v vzorcu. Šifre 
drevesnih vrst so navedene v odstavku II.3 priloge PVG – VII/3.  
 
Šifri za tip iglic/listja: 
0 iglicH�OLVWMH WHNRþHJD OHWD 
1 lanske iglice 
 
Primer: 
 
Šifra = 110.1 (110 = smreka; 1 = lanske iglice) 
 
 
(4) 'DWXP Y]RUþHQMD 
 
'DWXP Y]RUþHQMD VH ]DSLãH Y QDVOHGQML REOLNL �QSU� ������ ������ 
 

Datum 
(DD MM LL) 

0 1 0 6 0 5 
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(5) Koordinate trakta 
 
Vpiše se koordinate po Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu. Koordinate se vpiše 
s trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.  
 
Primer: 
• X - horizontalna 

4 0 3 
 
• Y – vertikalna 

1 0 7 
 
 
(6) Nadmorska višina 
 
Vpiše se absolutno višino v metrih. 
 
 
(7) Opombe 
 
Vpiše se ostale pomembne podatke o traktu ali ploskvi.  
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Obrazec 6: Rezultati analiz vzorcev iglic/listja 
 
(1) Zaporedna številka trakta 
 
*OHM UD]ODJR N REUD]FX � WRþND �� 
 
(2) Številka ploskve 
 
*OHM UD]ODJR N REUD]FX � WRþND �� 
 
 
(8) Datum analize 
 
9SLãH VH GDWXP ]DþHWND DQDOL]H� 2EOLND ]DSLVD MH HQDND NRW ]D GDWXP Y]RUþHQMD
(obrazec 5 razlaga 4). 
 
 
(9) Številke dreves 
 
9VDNLþ VH RGY]DPH Y]RUFH L] LVWLh dreves. Vpiše se identifikacijsko številko dreves. 
 
 
(10) Rezultati analize 
 

Parameter Enota iglice/listje 
letošnjega leta 

lanske iglice 

N (mg/g) x  
P (mg/g) x  
K (mg/g) x  
S (mg/g) x x 

Ca (mg/g) x  
Mg (mg/g) x  
Zn ��J�J� x  
Cr ��J�J� x  
Cd ��J�J� x  
Pb ��J�J� x  

 
 
(11) Opombe 
 
Vpiše se ostale pomembne podatke o traktu ali ploskvi. 
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Priloga PVG – VIII/4 
 

/(712 3252ý,/2 2 32â.2'29$1267, *2='29 
 
 
3RURþLOR PRUD YVHERYDWL� 
 
1 Splošni podatki o izvajanju popisa poškodovanosti gozdov 
 
• ustanova, ki je zbirala podatke, 
• ãWHYLOR Y]RUþQLK SORVNHY� 
• ãWHYLOR Y]RUþQLK GUHYHV� 
• REGREMH Y]RUþHQMD� 
• L]YHGED SRSLVD LQ NRQWUROD NDNRYRVWL �þDV ãRODQMD SRSLVRYDOFHY� ãWHYLOR SRSLVRYDOFHY

itd.) 
• QDþLQ REGHODYH SRGDWNRY� 
• QDYHGED PRUHELWQLK WHåDY� NL VR VH SRMDYLOH� 
 
 
2 Rezultati popisa poškodovanosti gozdov 
 
.RW UH]XOWDWH VH SULNDåH SRYSUHþQR RVXWRVW LQ GHOHåH GUHYMD Y SRVDPH]QLK UD]UHGLK
RVXWRVWL� 3RVHEHM VH SULNDåH VWDQMH FHORWQHJD Y]RUFD �YVH GUHYHVQH YUVWH VNXSDM��
iglavcev, listavcev in glavnih drevesnih vrst (drevesne vrste, ki so v vzorcu zastopane z 
vsaj 25 osebki). 
 
5H]XOWDWH VH SULNDåH WXGL Y REUD]FX �� � LQ �� 
 
3 1DYHGED PRåQLK Y]URNRY ]D SRãNRGRYDQRVW JR]GRY 
 
9 SRVHEQHP GHOX SRURþLOD VH QDYHGH SRPHPEQHMãH XJRWRYLWYH R PRåQLK Y]URNLK ]D
SRãNRGRYDQRVW� 9 SRURþLOX VH QDYHGH WXGL UD]ODJR SRYH]DY PHG UD]OLþQLPL SRãNRGEDPL�
VWRSQMR SRãNRGRYDQRVWL �RVXWRVW� SRUXPHQHORVW� LQ SDUDPHWUL �]QDþLOQRVWL UDVWLãþD LQ
sestoja, klimatski pogoji itd.). 
 
4 6HVWDYQL GHO SRURþLOD R SRãNRGRYDQRVWL JR]GRY 
 
9 XVWUH]QHP OHWX VR VHVWDYQL GHO SRURþLOD R SRãNodovanosti gozdov tudi rezultati analiz 
popisa stanja gozdnih tal in popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi 
hranili. 
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Obrazec 7: Vsebina letnega poroèila

LETNO POROÈILO O PO�KODOVANOSTI GLAVNIH DREVESNIH VRST
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Razlaga obrazca 7: Letno poURþLOR R SRãNRGRYDQRVWL JODYQLK GUHYHVQLK YUVW 
 
 
(1) Obdobje popisa 
 
9SLãH VH GDWXP ]DþHWND LQ NRQFD SRSLVD� 
 
 
(2) Drevesne vrste 
 
V stolpce 3-7 in 10-14 se vpiše šifre glavnih drevesnih vrst (glej Prilogo PVG – VIII/1 
(32), podroben spisek drevesnih vrst in šifer).  
 
V stolpcih 3-7 se vpiše drevesa stara do 60 let, v stolpcih 10-14 pa drevesa starejša od 
60 let. V stolpce 8 in 15 se vpiše stanje »ostalih« vrst za mlajša oz. starejša drevesa. 
ýH MH SRWUHEQR� VH GRGDWQH GUHYHVQH YUVWH YSLãHMR Y GRGDWQH REUD]FH� 

 
V stolpca 9 in 16 se vpišeta delni vsoti (glede na starost dreves – mlajša in starejša od 
60 let) 

 
9 VWROSHF �� VH YSLãH GUHYHVD� ]D NDWHUD VWDURVWL QL PRåQR GRORþLWL� 

 
V zadnjem stolpcu (skupna vsota) se seštejejo vse delne vsote (6 + 16 + 17). 
 
 
(3) Število vzoUþQLK GUHYHV 
 
9SLãH VH VNXSQR ãWHYLOR Y]RUþHQLK GUHYHV� 
 
 
(4) 'HOHå SR UD]UHGLK 
 
9 SHWLK YUVWLFDK SRG ]QDNRP ]D RGVWRWHN ��� VH YSLãH RGVWRWQL GHOHå GUHYHV Y
posameznem razredu osutosti (porumenelosti) za posamezno drevesno vrsto in delne 
YVRWH� 9VRWD GHOHåHY v posameznem stolpcu mora znašati 100%. 
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5D]ODJD REUD]FD �� 'HOHåL SRãNRGRYDQLK GUHYHV SR UD]UHGLK RVXWRVWL – vse drevesne 
vrste 
 
(1) âWHYLOR Y]RUþQLK WUDNWRY 
 
9SLãH VH ãWHYLOR Y]RUþQLK WUDNWRY� QD NDWHULK MH ELO RSUDYOMHQ SRSLV VWDQMD JR]GRY� 
 
(2) Število vzoUþQLK GUHYHV 
 
9SLãH VH ãWHYLOR GUHYHV� NL VR ELOD YNOMXþHQD Y SRSLV� 
 
 
(3) 'HOHå GUHYHV Y SRVDPH]QHP UD]UHGX 
 
9SLãH VH GHOHåH GUHYHV �Y �� Y SRVDPH]QHP UD]UHGX� JOHGH QD RGVWRWHN RVXWRVWL�  
 
 
 
Razlaga obrazca 9: Porazdelitev dreves po stopnjah osutosti 
 
(1) ŠtevilR Y]RUþQLK GUHYHV 
 
9SLãH VH ãWHYLOR GUHYHV� NL VR ELOD YNOMXþHQD Y SRSLV� 
 
 
(2) 'HOHå GUHYHV 
 
9SLãH VH GHOHå GUHYHV �Y ��� JOHGH QD �� � UD]UHGH RVXWRVWL� 
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Priloga PVG – VIII/5 
 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI MONITORINGA 
 
 

Kakovost monotoringa se zagotavlja s konsistentnostjo, zanesljivostjo in stroškovno 
XþLQNRYLWRVWMR Y YVHK ID]DK QMHJRYHJD L]YDMDQMD� 
• zasnova modela popisa; 
• izdelava navodil za izvajanje popisa; 
• priprava terenskih ekip;  
• izvedba popisa; 
• vnašanje in analiza podatkov; 
• L]GHODYD SRURþLO� 
 
 
1. Zasnova popisa poškodovanosti gozdov (v nadaljnjem besedilu: popis) 
 
Metodologija za izvedbo popisa se mora dograjevati tako, da se lahko na njeni podlagi 
odgovori na vsa najaktualnejša vprašanja v zvezi s poškodovanostjo gozdov. Pri tem se 
PRUD XSRãWHYDWL PRåQRVWL ]D VWDOQR SULPHUMDYR ] åH XJRWRYOMHQLPL UH]XOWDWL SRSLVD
SRãNRGRYDQRVWL JR]GRY LQ XJRWDYOMDQMH QMHQLK WUHQGRY� 9 VNODGX V WHP VH GRORþLMR
kazalniki, obseg in dinamika popisa.  
Potrebna sredstva za izvedbo popisa poškodovanosti gozdov so sestavni del sredstev, 
NL VR Y SURUDþXQX 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH QDPHQMHQD ]D ILQDQFLUDQMH MDYQH JR]GDUVNH
VOXåEH� 
 
 
2. Navodila za izvajanje popisa 
 
Za izvajanje popisa poškodovanosti gozdov se izdelajo podrobna navodila. Ta navodila 
PRUDMR QDWDQþQR LQ QHGYRXPQR GRORþDWL YVHELQH SRSLVD� GD VH þLPEROM SUHSUHþLMR
PRåQRVWL ]D QMLKRYR UD]OLþQR UD]ODJDQMH�  
Navodila morajo biti sestavljena tako, da se lahko zagotovi njihovo poenoteno izvajanje.  
 
 
3. Priprava terenskih ekip 
 
S primerno pripravo ekip popisovalcev na izvedbo popisa se zagotovi ustrezno  
NDNRYRVW LQ QHRSRUHþQRVW ]EUDQLK SRGDWNRY� 3ULSUDYD REVHJD WHRUHWLþQL LQ SUDNWLþQL GHO�
9 RNYLUX WHRUHWLþQHJD GHOD VH HNLSDP SRSLVRYDOFHY SUHGVWDYL PHWRGRORJLMR SRSLVRYDQMD
poškodovanosti gozdov in se zagotovi, GD MR YVHELQVNR RVYRMLMR� 6 SUDNWLþQLP GHORP VH
zagotovi pripravljenost vseh popisovalcev za enotno uporabo navodil za izvajanje 
popisa. Pri tem se mora zagotoviti, da se upoštevajo vsebine in ugotovitve, ki izhajajo iz 
PHGQDURGQLK SULSUDYOMDOQLK WHþDMHY ]a izvajanje popisa poškodovanosti gozdov.  
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4. Izvedba popisa 
 
Kakovost izvedbe se zagotavlja: 
• z zagotavljenjem pogojev za nemoteno delo popisovalcev; 
• s kakovostno organizacijo izvedbe; 
• s kontrolnimi snemanji. 
 
Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije morata vsem svojim 
GHODYFHP� NL VRGHOXMHMR SUL RUJDQL]DFLML LQ L]YHGEL SRSLVD� RPRJRþLWL SUL WHP QHPRWHQR
opravljanje dela. 
 
Izvajalca popisa morata v okviru svojih pristojnosti zagotoviti vse, kar je potrebno za 
njegovo kakovostno izvedbo zlasti pa potrebno opremo, popisne obrazce in optimalno 
število popisovalcev.  
 
Kontrolni popis na 5 - 10 % traktov mora opraviti ekipa Gozdarskega inštituta  Slovenije 
med trajanjem popisa. Ugotovljene nedoslednosti, napake in druge pomanjkljivosti se 
morajo takoj odpraviti.  
 
 
5. Vnašanje in analiza podatkov 
 
Kakovosti podatkov se zagotovi s preverjanjem njihove  popolnosti in skladnosti. 
Gozdarski inštitut Slovenije mora pri vnašanju podatkov v podatkovne baze zagotavljati 
sprotno ugotavljanje in odpravljanje napak.  
 
6. ,]GHODYD SRURþLO 
 
*R]GDUVNL LQãWLWXW 6ORYHQLMH PRUD NRW VHVWDYQL GHO OHWQHJD SRURþLOD L]GHODWL DQDOL]R
]DQHVOMLYRVWL SRGDWNRY LQ WHåDY WHU QDSDN� NL VR VH SRMDYOMDOH Y UD]OLþQLK ID]DK SRSLVD� 
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ŠIFRANT za izpolnjevanje obra ]FD ª3RURþLOR R SRåDUX© 
 
 
GK koordinate:  NRRUGLQDWH QDVWDQND SRåDUD SR *DXVV – Krugerjevem sistemu, vpisane brez 

vodilnih petic 

 
 
Razvojna faza:  SR ãLIUDK� NL VH XSRUDEOMDMR SUL JR]GQRJRVSRGDUVNHP QDþUWRYDQMX 
 
 
Mešanost: 1 v lesni zalogi (številu pri mladju) 100% do 90% iglavcev 

2 Y OHVQL ]DORJL �ãWHYLOX SUL PODGMX� PDQM NRW ��� LQ YHþ NRW ��� LJODYFHY 

3 Y OHVQL ]DORJL �ãWHYLOX SUL PODGMX� PDQM NRW ��� LQ YHþ NRW ��� LJODYFHY 

4 v lesni zalogi (številu pri mladju) manj kot 10% iglavcev 

 

 
=GUXåED�  Šifra gozdne zdrXåEH SR ãLIUDQWX 
 
 
3UHYODGXMRþD GU� YUVWD� šifra po šifrantu drevesnih vrst ki se uporabljajo pri gozdnogospodarskem 

QDþUWRYDQMX 

 
 
Ekspozicija: SR ãLIUDK� NL VH XSRUDEOMDMR SUL JR]GQRJRVSRGDUVNHP QDþUWRYDQMX 
 
 
NMV: nadmorska višina v metrih (m) 
 
 
3RORåDM Y pokrajini: SR ãLIUDK� NL VH XSRUDEOMDMR SUL JR]GQRJRVSRGDUVNHP QDþUWRYDQMX 
 
 
Nagib: nagib terena v stopinjah (0) 
 
 
Vremenske razmere:  � VRQþQR   � PLUQR R]UDþMH   1 suho 

 � SUHWHåQR VRQþQR  2 zmerno vetrovno  � GHåHYQR 

 � SUHWHåQR REODþQR  3 vetrovno   3 nevihta 

 � REODþQR   � PRþQR YHWURYQR  4 drugo 
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âLIUDQW Y]URND QDVWDQND SRåDUD�  
 

1.0 Znani vzrok 
��� ýORYHN 

���� 1DPHUQL SRåLJ 
      1.12  Nepazljivost 

  1.2 Naravni vzroki (strela, ipd) 

       1.21 Strela 

���� 6DPRYåLJ VPHWL QD RGODJDOLãþX 

2.0 Neznani vzrok 

 
���� 'RGDWQD UD]þOHQLWHY SRåDURY Y]URN QHSD]OMLYRVW 

             1.121 Kmetijska opravila 
                 1.1211 Odprt ogenj, kurjenje na prostem  

������ 6DPRYåLJ VHQD 
             1.122 Gozdarska opravila 
                 1.1221 Odprt ogenj, kurjenje na prostem 
             1.123 Industrijska dejavnost 

������ 9åLJL YQHWOMLYLK WHNRþLQ LQ KODSRY 
                 1.1232 Eksplozija 
                 1.1233 Brušenje, varjenje, trenje, pregrevanje 
             1.124 Komunikacije (vlaki, el. vodi,.ipd.) 

������ 3URPHWQD QHVUHþD 
������ 3RåDU SURPHWQHJD VUHGVWYD 

                 1.1243 Iskre vlaka 
                 1.1244 Kratek stik, distribucija HOHNWULþQH HQHUJLMH 
             1.125 Obiskovalci gozda (turisti, otroci, ipd.) 

������ 1HSUHYLGQR NDMHQMH� RGYUåHQ RJRUHN  

                 1.1252 Odprt ogenj, kurjenje na prostem 

������ 0QRåLþQH SULUHGLWYH Y QDUDYQHm okolju 

                 1.1254 Otroška igra 

             1.126 Drugo (vojska, ipd.) 

                 1.1261 Vojaške dejavnosti 

������ 3RåDU JUDGEHQHJD REMHNWD 

������ 2GODJDQMH YURþHJD SHSHOD DOL JRUOMLYLK PDWHULDORY 

 
 

Šifre s 4. decimalko (primer 1.1242) se vpisuje le na obrazec PVG-IX/1. Za obrazec 
PVG-,;�� VH MLK ]GUXåL SR YVHELQL� NL MR GRORþD �� GHFLPDOND �SULPHU ����4). 
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PRILOGA PVG-IX/2 
3252ý,/2 2 *2='1,+ 32ä$5,+� ]D OHWR ______________________  
3RURþHYDOVND HQRWD ______________________________________________________  
Preglednica 1� âWHYLOR JR]GQLK SRåDURY LQ RSRåDUMHQH SRYUãLQH 

    Leto  Odstotek 
$� ãWHYLOR SRåDURY    Število  v letu  

B. vrsta pogorele površine     100% 

�� JR]GRYL LQ JUPLãþD   H   

      1.1. visoki gozd      

 1.1.1. gozdovi iglavcev  E   

 1.1.2. gozdovi listavcev     

 1.1.3. mešani gozdovi  K   

      1.2. panjevci      

���� JUPLãþD� JUPLþHY JR]G  T   

   2. druge površine      

C. pogorele površine po vrsti lastništva  A  100% 

   1. javna last       

���� JR]GRYL LQ JUPLãþD  R   

      1.2. druge površine       

   2. zasebna last    J   

���� JR]GRYL LQ JUPLãþD     

      1.2. druge površine   I   

'� SRYSUHþQD SRYUãLQD SRåDULãþD      

 
3UHJOHGQLFD �� âWHYLOR JR]GQLK SRåDURY LQ RSRåDUMHQH SRYUãLQH SR Y]URNLK 

 Število 
 

Površina 
(ha)  

Odstotek 
v letu 

$� 9VL SRåDUL VNXSDM   100% 

   1. Znani vzroki, od tega:    

���� ýORYHN    

������ 1DPHUQL SRåLJ    

              1.1.2. Nepazljivost    

      1.2. Naravni vzroki (strela)    

   2. Neznani vzroki    

%� 'RGDWQD UD]þOHQLWHY Y]URNRY SRåDURY     
           zaradi nepazljivosti    

           1. Kmetovalska opravila    

           2. Gozdarska opravila    

           3. Industrijska dejavnost    

           4. Komunikacije (vlaki, el. vodi,..)    

           5. Obiskovalci gozda (turisti, otroci ipd.)    

           6. Drugo (vojska ipd.)    

Obrazec izpolnil: 
Ime in priimek: __________________________, dne: _________________ 

Podpis: _______________________ 
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PRILOGA PVG-IX/3 
 
0(72'2/2*,-$ =$ '2/2ý$1-( 67231-( 32ä$51( 2*52ä(1267, *2='29 
 
 
1. LASTNOSTI GOZDA 
 
A) Drevesna vrsta: 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD JR]GRY� 
 
âWHYLOR WRþN ]D ��� � GHOHå GUHYHVQH YUVWH� 

 drevesna vrsta        WRþN 
  smreka        180 
  jelka        150 
  macesen       190 
  ostali iglavci       200 

bukev        150 
hrasti        160 
plemeniti listavci      150 
ostali trdi listavci      180 
ostali mehki listavci      170 

 
,] GHOHåD SRVDPH]QLK GUHYHVQLK YUVW Y RGVHNX VH XJRWRYL SRYSUHþQD YUHGQRVW – tehtana sredina, pri 
þHPHU MH GHOHå GUHYHVQH YUVWH XWHå� 
 
 
B) Razvojna faza 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD JR]GRY� 
 
0ODGRYMX VH GRGHOL HQRWQR ãWHYLOR WRþN      ��� WRþN 
ýH MH SRYUãLQD PODGRYMD Y RGVHNX ! ��� SRYUãLQH RGVHND   ��� WRþ ]D FHO RGVHN 
 
 
C) Urejenost gozdov in gozdna higiena 
Osnova za doGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD UHYLUQLK JR]GDUMHY� 
 
Neurejeni gozdovi        �� WRþN 
Delno urejeni gozdovi        �� WRþN 
Urejeni gozdovi         �� WRþN 
 
 
 
 
 
 
2. DEJAVNIKI IZVEN GOZDA 
 
D) Srednja letna temp eratura zraka 
Osnova so podatki Hidrometeorološkega zavoda Slovenije 
 
preko 12o C         �� WRþN 
od 9o do 12o C         �� WRþN 
do 9o C          �� WRþN 
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E) 6UHQMD OHWQD NROLþLQD SDGDYLQ 
Osnova so podatki Hidrometeorološkega zavoda Slovenije 
 
do 800 mm         �� WRþN 
od 801 do 1200 mm        �� WRþN 
nad 1201 mm         �� WRþN 
 
 
F) 6UHGQMD OHWQD UHODWLYQD YODåQRVW ]UDND 
 
do 70 %         �� WRþN 
od 71 do 80 %         �� WRþN 
nad 81 %         �� WRþN 
 
 
G) 0Rþ LQ SRJRVWQRVW YHWUD 
Podatek se vnaša za gospodarsko enoto, na osnovi podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slovenije 
 
YHWURYL SRJRVWL LQ PRþQL       �� WRþN 
vetrovi pogosti in zmerni       �� WRþN 
YHWURYL REþDVQL LQ PRþQL       �� WRþN 
YHWURYL REþDVQL LQ ]PHUQL       � WRþN 
 
 
H) 3HULRGLþQRVW VXãQLK REGRELM 
Podatek se vnaša za gospodarsko enoto, na osnovi podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slovenije 
 
sušna obdobja pogosta in dolgotrajna      �� WRþN 
sušna obdobja pogosta         �� WRþN 
VXãQD REGREMD REþDVQD        �� WRþN 
sušna obdobja redka        � WRþN 
 
 
I) 0DWLþQL VXEVWUDW 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVa gozdov 
 
Rendzina         �� WRþN 
Ranker          �� WRþN 
Kalkokambisol         �� WRþN 
Tera rosa         �� WRþN 
Levsivirana tla (Luvisol)        �� WRþN 
(YWULþQL NDPELVRO        �� WRþN 
'LVWULþQL NDPELVRO        �� WRþN 
Rjava podzolasta tla        60 toþN 
Podzol          �� WRþN 
2EUHþQD WOD         �� WRþN 
Psevdoglej         �� WRþN 
Glej          �� WRþN 
Šotna tla         �� WRþN 
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J) Lega - ekspozicija 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD JR]GRY 
 
LEGA    OZNAKA 
S    1 
SV    2 
V    3 
JV    4 
J    5 
JZ    6 
Z    7 
SZ    8 
vse lege brez naklona 0 
 
ýH MH YUHGQRVW OHJDBRG  �       se upošteva vrednost lega_do 
ýH MH YUHGQRVW OHJDBRG ! OHJD GR      (lega_od + lega_do + 8)/2 
ýH MH YUHGQRVW OHJDBRG � OHJD GR     (lega_od + lega_do)/2 
 
ýH MH L]UDþXQ OHJD ! ��5 in ≤ 5,5       �� WRþN 
ýH MH L]UDþXQ OHJD ! ��� LQ � ���       �� WRþN 
ýH MH L]UDþXQ OHJD ! ��� LQ ≤ 2,5       �� WRþN 

ýH MH L]UDþXQ OHJD ≥ 7,0 in ≤ 1,0       � WRþN 
 
 
K) Nadmorska višina 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD JR]GRY 
 
do 500 m         �� WRþN 
od 501 do 800 m        �� WRþN 
nad 800 m         � WRþN 
 
 
L) Nagib 
2VQRYD ]D GRGHOLWHY WRþN VR SRGDWNL SRSLVD JR]GRY 
 
nad 45o          �� WRþN 
od 31o do 44o         �� WRþN 
od 15o do 30o         � WRþN 
 
 
 
 
6.831$ 2&(1$ 67231-( 32ä$51( 2*52ä(1267I GOZDOV 
 
67231-$ 2*52ä(1267,     6.83$- 72ý. 
 

�� VWRSQMD RJURåHQRVWL� ]HOR YHOLND RJURåHQRVW   ��� GR ��� WRþN 
�� VWRSQMD RJURåHQRVWL� YHOLND RJURåHQRVW    ��� GR ��� WRþN 
�� VWRSQMD RJURåHQRVWL� VUHGQMD RJURåHQRVW    ��� RG ��� WRþN 
�� VWRSQMD RJURåHQRVWL� PDMKQD RJURåHQRVW    YHþ NRW ��� WRþND 
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OBČINE

LJUBLJANA

3943. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

V skladu z uredbo o oblikovanju cen distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS,
št. 45/00) in sklepa 34. seje skupščine Javnega podjetja
Energetika Ljubljane z dne 5. 10. 2000 je sprejet

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Cena 

Stanovanjski odjem  za
dobavljene količine   
– za obračun po toplotnem

števcu 4.618,60 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne

vode po vodomeru 308,60 SIT/m3

za priključno moč   
– za obračun po toplotnem

števcu in obračun po
vodomeru 1,001.337,49 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem  
za dobavljene količine   
– za obračun po toplotnem

števcu 5.289,80 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne

vode po vodomeru 353,00 SIT/m3

  
za priključno moč   
– za obračun po toplotnem

števcu in obračun po
vodomeru 1,201.605,18 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred-
nost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS,
št. 81/00).

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.

Glavni direktor
Javnega podjetja Energetika

Ljubljana, d.o.o.
mag. Janez Grošelj, univ. dipl. inž. l. r.

BELTINCI

3944. Sklep o razpisu referenduma za krajevni
samoprispevek za Krajevno skupnost Beltinci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 8.
alinee 15. člena statuta Krajevne skupnosti Beltinci na seji
dne 13. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za krajevni

samoprispevek za Krajevno skupnost Beltinci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci, ki
bo v nedeljo, 5. novembra 2000 od 7. do 19. ure v prosto-
rih Občine Beltinci, Mladinska ulica 2.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za:
– sofinanciranje pri izgradnji kopalnega bazena pri vrti-

ni tople vode v Beltincih,
– izgradnja ulične razsvetljave v ulicah, kjer bo Elektro

zaradi polaganja el. kablov v zemljo odstranil svoje drogove
na katerih so ulične svetilke,

– polaganje napeljave kabelske televizije v zemljo,
– asfaltiranje ulic (del Kmečke, del Ravenske ceste,

dovoz k blokom Ravenska 3, 5 in 6, nove Žitne ulice, potko
med Panonsko in Pot ob Črncu, del Jugovega do Gubčeve,

– asfaltne prevleke v Krožni, Gregorčičevi, delu Kmeč-
ke, Finžgarjeve, Gubčevi, delu Mladinske, delu Cankarjeve
ulice, Kocljevem naselju in Na kamni,

– dokončati pričeta dela v Ribiški poti in delu Raven-
ske ceste,

– izgradnja pločnikov ob Ravenski in Dobelski ulici,
– soudeležba pri obnovi gradu,
– dotacije društvom in športnim klubom v KS Beltinci,
– sofinanciranje pri izgradnji otroških igrišč in ostalih

rekreacijskih objektov,
– vzdrževanje vseh javnih površin, parkirnih prostorov,

pokopališča, okolice javnih zgradb, avtobusnih postajališč,
brežine Črnca v naselju, izvajanje zimske službe in vzdrževa-
nje celotne infrastrukture v kraju (vodovodno omrežje, kra-
jevne in poljske poti, ulična razsvetljava, pešpot ob Črn-
cu…),

– vzdrževanje požarne in prometne varnosti v kraju,
– soudeležba pri plinifikaciji kraja,
– za dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za

nemoteno in varno življenje v kraju.

3. člen
Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno

318,750.000 SIT, od tega se bo v petih letih, po ocenitvi iz
meseca septembra 2000 predvidoma zbralo
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106,250.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo progra-
ma in zbranimi sredstvi, pa bodo zagotovili proračun Občine
Beltinci, sredstva občanov in drugi zakoniti viri širše skupno-
sti.

4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. decembra 2000 do 30. novembra 2005.

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno

bivališče na območju Krajevne skupnosti Beltinci v naslednji
višini:

– 2% od neto plač iz delovnega razmerja,
– 4% katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov in samo-

stojnih podjetnikov,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki

Sloveniji za zaposlene v tujini.

6. člen
Nadzor nad zbiranjem s samoprispevkom zbranih sred-

stev in nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet krajevne
skupnosti Beltinci, ki enkrat letno poroča o tem na krajevno
običajen način. Na podlagi pogodbe o odmeri, nadzoru
obračunavanja, plačevanja in izterjatvi samoprispevka pa bo
storitev opravljalo RS Ministrstvo za finance DURS, izposta-
va Murska Sobota.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v volilni imenik.
Referendum vodi Volilna komisija Krajevne skupnosti

Beltinci. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajev-
na skupnost Beltinci.

9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, ki ima naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST BELTINCI

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu, dne 5. 11. 2000 za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 12. 2000 do 30. 11. 2005 za območje Krajevne sku-
pnosti Beltinci.

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za:

– sofinanciranje pri izgradnji kopalnega bazena pri vrti-
ni tole vode v Beltincih,

– izgradnja ulične razsvetljave v ulicah, kjer bo Elektro
zaradi polaganja el. kablov v zemljo odstranil svoje drogove
na katerih so ulične svetilke,

– polaganje napeljave kabelske televizije v zemljo,
– asfaltiranje ulic (del Kmečke, del Ravenske ceste,

dovoz k blokom na Ravenski cesti 3, 5 in 6, nove Žitne
ulice, potko med Panonsko in Pot ob Črncu, del Jugovega
do Gubčeve ulice,

– asfaltne prevleke v Krožni, Gregorčičevi, delu Kmeč-
ke, Finžgarjeve, Gubčevi, delu Mladinske, delu Cankarjeve,
Kocljevem naselju in Na kamni,

– dokončanje pričetih del na Ribiški poti in delu Raven-
ske ceste,

– izgradnja pločnikov ob Ravenski in Dobelski ulici,
– soudeležba pri obnovi gradu,
– dotacije društvom in športnim klubom v KS Beltinci,
– sofinanciranje pri izgradnji otroških igrišč in ostalih

rekreacijskih objektov,
– vzdrževanje vseh javnih površin, parkirnih prostorov,

pokopališča, okolice javnih zgradb, avtobusnih postajališč,
brežine Črnca v naselju, izvajanje zimske službe in vzdrževa-
nje infrastrukture v kraju (vodovodno omrežje, krajevne in
poljske poti, ulična razsvetljava, pešpot ob Črncu…),

– vzdrževanje požarne in prometne varnosti v kraju,
– soudeležba pri plinifikaciji kraja,
– za dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za

nemoteno in varno življenje.

G L A S U J E M

Z A P R O T I

Glasovnica se izpolni tako, da se zaokroži »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PRO-
TI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

   10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Kra-

jevne skupnosti Beltinci.

  11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS, kot dan razpisa pa se šteje
1. 10. 2000, ko so začeli teči roki za opravila, ki so za
izvedbo referenduma potrebna.

Beltinci, dne 1. oktobra 2000.

Predsednik
Sveta KS Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

BLED

3945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Na podlagi zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 84/98 in 45/00), 21., 29. in 61. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 4. in
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) in 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00)
je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 16. redne seje
dne 27. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju

s komunalnimi odpadki v Občini Bled
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1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Bled (Uradni list RS, št. 71/99) se prvi stavek 20. člena v
celoti črta in nadomesti z novim, ki glasi: »Osnova za obra-
čun ravnanja z odpadki je prostornina posod za zbiranje
odpadkov (m3) ali kg stehtanih odpadkov.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01505-11/99
Bled, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

3946. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 20. člena odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list

RS, št. 71/99), 5. člena pravilnika o tarifnem sistemu ravna-
nja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št.
71/99) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
33/99 in 19/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljeva-
nju 16. redne seje dne 29. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi

odpadki v Občini Bled

1. člen
Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne

tarifne elemente naslednje cene:

– zbiranje in odvoz odpadkov 1.285 SIT/m3

– odlaganje odpadkov 1.944 SIT/m3

– ravnanje z odpadki 3.229 SIT/m3

Oziroma:
– odlaganje odpadkov 17,62 SIT/kg*

2. člen
Gospodinjstva plačujejo 249 l ali 0,249 m3 odpadkov

mesečno na osebo.

3. člen
Drugi povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno po-

godbo, plačujejo ravnanje z odpadki po naslednjih cenah za
posamezne tarifne elemente:

Tarifni elementi

Zbiranje in odvoz Odlaganje Skupaj ravnanje z

odpadki

odvoz 4x 1x odvoz odvoz 4x 1x odvoz odvoz 4x 1x odvoz

na mesec po naročilu na mesec po naročilu na mesec po naročilu
SIT/mesec SIT SIT/mesec SIT SIT/mesec SIT

– 7 m3 zabojnik 8.995 * *

– 5 m3 zabojnik 6.425 * *

– 4 m3 zabojnik 5.140 * *

– 900 l zabojnik 4.626 1.157 7.000 1.750 11.626 2.907

– 800 l zabojnik 4.112 1.028 6.220 1.555 10.332 2.583

– 700 l zabojnik 3.598 900 5.444 1.361 9.042 2.261

– 500 l zabojnik 2.570 643 3.888 972 6.458 1.615

– 400 l zabojnik 2.056 514 3.112 778 5.168 1.292

– 240 l zabojnik 1.234 308 1.868 467 3.102 775

– 160 l zabojnik 822 206 1.244 311 2.066 517

– 120 l zabojnik 617 154 932 233 1.549 387

4. člen
Drugi povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno po-

godbo o ravnanju z odpadki, plačujejo zbiranje in odvoz
odpadkov po tarifnih postavkah za zbiranje in odvoz odpad-
kov iz 3. člena tega sklepa, odlaganje odpadkov pa na
podlagi tehtanja po ceni za kg odpadkov iz 1. člena tega
sklepa.
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5. člen
Drugi povzročitelji, ki nimajo z izvajalcem sklenjene

pogodbe o ravnanju z odpadki, plačujejo 640 l odpadkov
mesečno.

6. člen
V navedenih tarifnih postavkah niso upoštevani zakon-

sko predpisani davki.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po
preteku enega meseca od prijave cen Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj.

Št. 01505-11/99
Bled, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

3947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), drugega odstav-
ka 20. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 71/99) in 16. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) je Občin-
ski svet občine Bled v nadaljevanju 16. redne seje dne 27.
9. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi

odpadki v Občini Bled

1. člen
V pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi

odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 71/99) se prvi
stavek 4. člena v celoti črta in nadomesti z novim, ki glasi:
»Ravnanje z odpadki obračunavamo posameznemu povzro-
čitelju mesečno glede na m3 ali kg odpadkov.«

V istem členu se zadnji odstavek v celoti črta in doda
nov zadnji odstavek, ki glasi:

»Drugi povzročitelji plačujejo zbiranje in odvoz odpad-
kov po prostornini posode, ki je opredeljena v pogodbi, ki
so jo sklenili z izvajalci, odlaganje odpadkov na podlagi
tehtanja po ceni za kg.«

2. člen
V 9. členu se druga alinea v celoti črta in nadomesti z

novo alineo, ki glasi:
»– drugi povzročitelji, ki že imajo sklenjeno pogodbo o

ravnanju z odpadki z izvajalcem: zbiranje in odvoz odpadkov
po prostornini posode, ki je opredeljena v pogodbi, odlaga-
nje odpadkov pa na podlagi tehtanja po ceni za kg odpad-
kov;«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01505-11/99
Bled, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

3948. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93, 9/94, 21/94, 29/95,
23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) ter 16. člena statuta Obči-
ne Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet
občine Bled v nadaljevanju 16. redne seje dne 27. 9. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko

izgradnjo v Občini Bled

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določa:
1. nameni, za katere se dodeljuje sredstva v Občini

Bled (v nadaljevanju: sredstva);
2. kategorije upravičencev in pogoji za pridobitev po-

sojil;
3. kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda

za dodelitev posojil;
4. postopek in način dodeljevanja posojil.

II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE SREDSTVA

2. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
– posojila z ugodno obrestno mero,
– pomoč pri odplačevanju posojil,
– subvencioniranje obrestne mere.

3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri

katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stroške posojila.

4. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja,
– stanovanjsko gradnjo,
– prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela

stanovanj ali stanovanjskih hiš.

5. člen
Pomoč pri odplačevanju posojil se dodeljuje za:
– nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji

s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji,
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– zmanjšanje posojila,
– subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil.
Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v

eni izmed navedenih oblik ali več hkrati. Pomoči iz druge in
tretje alinee prejšnjega odstavka se dodeljujejo izjemoma v
primerih izredno težkih socialnih razmer ali posledic višje
sile.

6. člen
Obrestno mero v skladu s 3. členom tega pravilnika ob

vsakem razpisu določi župan. Mesečna anuiteta ne more
biti nižja od mesečne neprofitne najemnine za povprečno
stanovanje v Občini Bled.

III. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV IN POGOJI ZA
PRIDOBITEV POSOJILA

7. člen
Posojila po tem pravilniku lahko dobijo fizične osebe,

državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v Občini
Bled, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju
Občine Bled.

8. člen
Upravičenci do posojila po tem pravilniku morajo izpol-

njevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja

ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič rešu-
jejo svoje stanovanjsko vprašanje;

– da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstve-
nih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo nepri-
merno;

– da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali raz-
rešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsež-
nejše vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše;

– da so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z naje-
mom posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi
neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati,
izpolnjujejo pa pogoje iz prve in druge alinee tega člena.

9. člen
Poleg splošnih pogojev, navedenih v prejšnjem členu

se v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, kot na
primer:

– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastnih sredstev oziroma dosedanjih vlaganj,
– kreditno sposobnost prosilca oziroma soplačnika,
– višja faza gradnje in s tem hitrejša rešitev stanovanj-

skega vprašanja,
– starost gradbenega dovoljenja,
– soglasje k priglasitvi del,
– v primeru, ko kupujejo drugo primerno stanovanje,

se zaprosi le za razliko v površini med dosedanjim in novim
stanovanjem.

IV. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA
VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV SREDSTEV

10. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 8. in 9.

člena tega pravilnika zajemajo:
– način reševanja stanovanjskega vprašanja,
– primernost in kvaliteta sedanjega stanovanja,
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove

družine,

– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove
družine,

– delovno dobo prosilca, ki so brez stanovanja ali pod-
najemnike.

Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in
večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:

– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi,
– razširjene družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otro-

kom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v

kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje dru-

žina, v kateri je zaposlen samo prosilec ali zakonec.
Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od

35 let.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se

upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljena s
sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem
in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.

Za daljše bivanje v Občini Bled se šteje, če to traja
najmanj 10 let.

Za daljšo delovno dobo se šteje če traja najmanj tretji-
no polne delovne dobe.

Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generaci-
je ožjih družinskih članov prosilca ali zakonca, kot jih opre-
deljuje 6. člen stanovanjskega zakona.

V. POSTOPEK IN NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV

11. člen
Sredstva za posojilo se delijo na podlagi razpisa, ki ga

ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona in tega pravil-
nika sprejme župan.

Razpis se javno objavi.

12. člen
Razpis iz 13. člena tega pravilnika mora vsebovati na-

slednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati

upravičenci za pridobitev sredstev,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati

upravičenci za pridobitev sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v

vlogi in mesto, kjer se delijo vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se

uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posamez-

nemu uporabniku,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– rok za zbiranje vlog in potrdil,
– potrdila, ki jih morajo prosilci priložiti k vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
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13. člen
Pooblaščenec ali pooblaščena organizacija (v nadalje-

vanju: izvajalec) sproti pregleduje prispele vloge, zlasti če
prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in če so vloge opremlje-
ne z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostoj-
nost predloženih potrdil.

Izvajalec sprotno obvesti prosilca o morebitni dopolni-
tvi nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge do-
polniti v osmih dneh po obvestilu, drugače se te vloge ne
obravnavajo.

14. člen
Popolne vloge obravnava tričlanska komisija za dode-

ljevanje posojila (v nadaljevanju: komisija). Komisijo imenuje
župan.

15. člen
Na podlagi sprejetih vlog, komisija po modelu ocenje-

vanja določi prednostni vrstni red.
Težo posameznih kriterijev in posebnih pogojev iz 9. in

12. člena tega pravilnika določi župan.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prosilce o

višini dodeljenih sredstev.

16. člen
V primeru da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za

dodelitev najvišje možne višine odobrenih sredstev posa-
meznemu prosilcu, lahko komisija sorazmerno vsem upravi-
čencem zniža višino odobrenih sredstev. S tem se omogoči
dodelitev posojila večjemu številu upravičencev po predno-
stnem vrstnem redu oziroma dodelitev posojila vsem upravi-
čencem.

17. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se

lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritožijo županu.
Župan o pritožbi odloči najkasneje v roku 30 dni po preje-
mu.

18. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno

posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec lahko posojilo zavaruje pri zavarovalni-

ci, s hipoteko ali drugo obliko zavarovanja. Stroške zavaro-
vanja posojila ali vpisa hipoteke nosi posojilojemalec.

19. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je ob

vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke oziro-
ma predložil dokumente, na katerih so napačni podatki,
mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za
bančna nenamenska posojila v roku, ki ga določi posojilo-
dajalec.

20. člen
Posojila se ne dodeljujejo za nakup stanovanj po do-

ločbah VIII. poglavja stanovanjskega zakona.
Posojila niso namenjena lastnikom, ali solastnikom sta-

novanj, odkupljenih po določilih stanovanjskega zakona.

VI. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije preneha veljati pravilnik o porabi sredstev sta-

novanjskega sklada Občine Radovljica (Uradni list RS, št.
50/93 in 59/93).

22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-13/00
Bled, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

CERKNO

3949. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih
objektih, napravah in drugih posegih v prostor v
Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in na podlagi 6. člena navo-
dila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99) in 25. člena statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 28. 9. 2000
sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih,

napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje

1. člen
V odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih po-

segih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96, 68/97,
37/98), se spremeni četrta alinea 3.a člena tako, da glasi:

»– Vrtne dvoriščne ograje do višine 1 m pod pogojem,
da niso polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov ter
oporni in podporni zidovi terena do maksimalne višine 3 m.

Pri opornih in podpornih zidovih višine nad 1 m se
zahteva statični izračun pooblaščenega strokovnjaka in ski-
co izvedbe. V primeru zahtevnejšega temeljenja, na priporo-
čilo statika, pa tudi geomehansko mnenje.«

2. člen
Dodata se novi alinei k 3.a členu odloka, ki glasita:
»– objekti za zaščito strojev in naprav,
– za obnovo obstoječih malih vodnih zajetij in vodohra-

mov ter izgradnjo zajetij za kapnico in požarno vodo do
30 m3.«

3. člen
Spremeni se sedma alinea 3.a člena odloka tako, da

glasi:
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»– Gradnja greznic in manjših čistilnih naprav za čišče-
nje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3, ob
soglasju hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode
je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.«

4. člen
Spremeni se druga alinea 3.c člena odloka tako, da

glasi:
»– Postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih pano-

jev in naprav ter reklam do velikosti 4 m2, v skladu z občin-
skimi predpisi in soglasjem lastnika objekta ali zemljišča.«

5. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 002-01/98
Cerkno, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

MEDVODE

3950. Odlok o priznanjih Občine Medvode

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 13. seji dne 30. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Medvode in

pogoje za podelitev, postopek in način podeljevanja priz-
nanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.

Priznanja Občine Medvode se podeljuje posameznim
organizacijam oziroma skupnostim, društvom in podjetjem
za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja
v občini.

Priznanja Občine Medvode se lahko podeljujejo tudi
posameznikom, podjetjem, organizacijam, društvom in
skupnostim, ki ne živijo oziroma nimajo sedeža na območju
Občine Medvode, vendar je njihov prispevek za razvoj in
ugled občine izrednega pomena.

2. člen
Priznanja Občine Medvode so:
– naziv častni občan Občine Medvode,
– plaketa Občine Medvode,
– medalja Občine Medvode.

3. člen
Skupni obseg sredstev za priznanja se vsako leto zago-

tovi v občinskem proračunu.

II. PRIZNANJA OBČINE MEDVODE

Naziv častni občan Občine Medvode

4. člen
Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje po-

sameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na
posameznih področjih družbenega življenja in dela po-
membno prispevali k ugledu in napredku občine, oziroma
širše skupnosti.

Sklep o podelitvi naziva častni občan sprejme komisija
za priznanja in nagrade.

Častnemu občanu Občine Medvode se ob podelitvi
vroči posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo
podpiše župan občine.

Naziva častni občan se ne more podeliti po smrti, ra-
zen če je kandidat umrl med postopkom imenovanja.

Plaketa Občine Medvode

5. člen
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in

dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodar-
stva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno
prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju Občine Med-
vode.

Plaketo Občine Medvode se podeljuje tudi za enkratne
izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela
in posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob
njihovih visokih jubilejih.

Plaketo Občine Medvode se podeljuje občanom obči-
ne Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in
tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, pravnim
osebam in drugim organizacijam.

Ob plaketi se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priz-
nanja in jo podpiše župan občine.

Medalja Občine Medvode

6. člen
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom,

podjetjem, organizacijam in skupnostim, za posamezna dru-
žbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe,
dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno ude-
ležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in
preprečevanju škode na premoženju.

Če se medalja podeli kot spominska medalja se podeli
vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter
vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. O podelitvi
spominske medalje odloči župan, ki jo tudi podeli.

Ob podelitvi medalje se podeli listina, ki vsebuje ute-
meljitev priznanja in jo podpiše župan občine.

III. OBLIKE PRIZNANJ

7. člen
Posebna listina častni občan je umetniško – grafično

oblikovano priznanje, ki vsebuje grb Občine Medvode.
Plaketa Občine Medvode je umetniško delo.
Medalja Občine Medvode je izdelana iz brona v obliki

kroga.
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IV. KOMISIJA ZA PRIZNANJA OBČINE MEDVODE

8. člen
O podelitvi priznanj Občine Medvode odloča sedem-

članska komisija za priznanja in nagrade (v nadaljevanju:
komisija).

Komisijo imenuje občinski svet na predlog župana za
dobo štirih let.

Župan določi predlog komisije na podlagi izvedenega
javnega razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih. Z
javnim razpisom se pozove občane, da v komisijo predlaga-
jo občanke in občane Medvod, ki so zaradi svojega strokov-
nega znanja in ugleda v občini primerni za odločanje o
podelitvi priznanj.

V komisiji morajo biti predstavniki z vseh področij jav-
nega življenja.

9. člen
Komisija odloča o podelitvi priznanj na seji.
Sklep komisije o podelitvi priznanja je sprejet, če zanj

glasuje pet članov komisije.

V. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ

10. člen
Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim po-

zove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj
Občine Medvode, ki so določena s tem odlokom.

Javni razpis se objavi v javnih glasilih najmanj tri mese-
ce pred podelitvijo.

11. člen
Javni razpis vsebuje:
– pogoje za podelitev posamezne vrste priznanj,
– zahtevo za utemeljitev predloga za priznanje,
– osebe, ki lahko predlagajo kandidate za priznanja,
– rok za vložitev predlogov in naslov organa, kateremu

se predlogi posredujejo.

12. člen
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko

posamezniki, skupine občanov, podjetja, zavodi in društva
ter druge organizacije in skupnosti z območje Občine Med-
vode.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja.

13. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravo-

časno. Predlogi, ki niso bili podani v razpisanem roku, komi-
sija s sklepom zavrne in predlagatelja napoti na naslednji
razpis.

Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani v
skladu z razpisom.

14. člen
Komisija obravnava prispele predloge ter skladno z

določbami tega odloka odloči o podelitvi priznanja.
Komisija po obravnavi sprejme sklep o podelitvi prizna-

nja v skladu z določilom 13. člena tega odloka.
Komisija pri podelitvah ni vezana na predlog predlaga-

telja za vrsto priznanja, ki ga podeli. Komisija lahko odloči,
da posamezne vrste priznanja ne podeli.

Sklep o podelitvi priznanja mora vsebovati podatke o
osebi, ki se ji priznanje podeli ter utemeljitev priznanja.

Sklep komisije je dokončen.
Komisija obvesti župana in občinski svet o odločitvah

za podelitev priznanj.

15. člen
Priznanja občine izroči župan, v njegovi odsotnosti pa

podžupan.
Priznanja se izročijo na slavnostni seji občinskega sve-

ta na svečan način. Slavnostna seja, na kateri se podelijo
priznanja, se praviloma skliče ob občinskem prazniku, lahko
pa se skliče ob jubilejih, dogodkih ali datumih, ki so po-
membni za dobitnike priznanj.

VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
OBČINE MEDVODE

16. člen
Občina Medvode vodi kronološko evidenco o podelje-

nih priznanjih.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih, predlagateljih

ter dobitnikih priznanj.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
Po uveljavitvi tega odloka imenuje župan Občine Med-

vode posebno komisijo, ki pridobi oblikovalske rešitve za
priznanja občine in izbere najprimernejšo rešitev.

Občinska uprava poskrbi za zaščito oblikovalskih reši-
tev.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-2/00
Medvode, dne 2. oktobra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

MEŽICA

3951. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za
leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 61/99) in 16. člena
statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občin-
ski svet občine Mežica na 18. seji dne 28. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Mežica

za leto 2000

1. člen
V odloku proračuna Občine Mežica za leto 2000 (Urad-

ni list RS, št. 36/00) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Proračun Občine Mežica se določa za leto 2000 v

naslednjih zneskih:
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Plan 2000 Rebalans plana 2000
v SIT v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 349,591.000 362,966.000
II. odhodki 350,441.000 364,093.000
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.) 850.000 1,127.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 1,900.000 4,277.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 50.000 2,150.000
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.–V.) 1,850.000 2,127.000
VII. Skupni presežek (I.+IV.) –(II.+V.) 1,000.000 1,000.000
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje
IX. odplačilo dolga 1,000.000 1,000.000
X. neto zadolževanje (VIII.–IX.) –1,000.000 –1,.000.000
XI. zmanjšanje sredstev na računu (III.+VI.+X.) – –

Skupaj odhodki po uporabnikih

SM Naziv uporabnika Plan 2000 Rebalans plana 2000

01 Občinska uprava in dejavnosti občinskih organov 54.665 66.517
02 Šolstvo 27.160 29.440
03 Otroško varstvo 40.500 37.500
04 Socialno skrbstvo 16.560 16.560
05 Zdravstveno varstvo 8.600 8.600
06 Kultura 20.480 20.480
07 Šport 22.520 19.580
08 Malo gospodarstvo in turizem 14.420 14.420
09 Kmetijstvo 8.250 8.250
10 Zaščita in reševanje 9.550 9.550
11 Ostale gospodarske in negospodarske dejavnosti 5.370 4.370
12 Stanovanjsko področje 7.500 8.340
13 Ekologija 2.330 2.330
14 Okolje in prostor 5.000 5.420
15 Komunalno cestno gospodarstvo 102.348 113.422
16 Rrezerve 6.238 2.464

Skupaj odhodki: 351.491 367.243
Skupaj prihodki: 351.491 367.243

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v  Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-1/2000-1
Mežica, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

MISLINJA

3952. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine
Mislinja

Na podlagi 32. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in 38. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 8/00 – prečiščeno besedilo) je Nadzorni odbor občine
Mislinja na seji dne 7. 9. 2000 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora občine Mislinja



Stran 10312 / Št. 92 / 11. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela Nadzornega odbora občine Mislinja (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z za-

konom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno,
strokovno in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno. Pri svojem delu uporablja pečat, ki
je okrogle oblike. Pečat ima na notranjem robu na zgornji
polovici napis OBČINA MISLINJA, na spodnji polovici pa
NADZORNI ODBOR. V sredini pečata je grb občine. Pečat
nadzornega odbora hrani občinska uprava. Sedež nadzor-
nega odbora je Mislinja, Šolska cesta 34.

4. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z obve-

ščanjem javnosti o njihovem delu na način, ki ga določa 15.
člen statuta Občine Mislinja.

Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s
katerimi se seznani pri svojem delu.

Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik. Nad-

zorni odbor z večino glasov izvoli predsednika.

6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte

odbora,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko

upravo in sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s

strani predsednika pooblaščen član.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in

predloge na sejah.

8. člen
Seje nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščeni član. Pre-
dlog dnevnega reda določi predsednik, predlog za uvrstitev
zadev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega
odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo članom nadzornega

odbora praviloma pet dni pred datumom seje. Ob soglasju
vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je
lahko ta rok tudi krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potre-
bno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstojnike obrav-
navanih institucij.

10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko, kraj, datum, uro pričetka in traja-

nje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno in neopravičeno od-

sotnih članov in navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik odbora.

11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega re-

da predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasova-
nje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja po-
ročila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nad-
zornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je glasovanje lahko
tudi tajno.

12. člen
Zapisnik, poročila in ostala gradiva za seje nadzornega

odbora se hranijo v občinski upravi. Po preteku mandatnega
obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in gradivo se trajno
hranijo, ostalo gradivo pa 5 let.

13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nad-

zornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Čla-
ni nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nado-
mestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov Občine Mislinja.

III. POSTOPEK NADZORA

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev glede namenske porabe sredstev.
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Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov vaških skupnosti, javnih zavodov, jav-
nih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega prora-
čuna. Nadzorni odbor ocenjuje tudi gospodarnost in učin-
kovitost porabe proračunskih sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna obči-
ne, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, pre-
dloga proračuna, finančnih načrtov javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter polletni nadzor izvajanja
proračuna in razpolaganja s premičnim in nepremičnim pre-
moženjem občine.

V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nad-
zore ali posamezne elemente nadzora pri navedenih prora-
čunskih uporabnikih.

V programu opredeli čas izvedbe nadzora in osebo –
člana nadzornega odbora, ki bo opravila posamezne naloge
ali področje nadzora. Za izvedbo zahtevnejših nalog nadzo-
ra se lahko določi delovna skupina, v kateri mora biti vsaj en
član nadzornega odbora, ki bo opravila nadzor. V to delovno
skupino ne morejo biti imenovane osebe, ki po zakonu ne
morejo biti člani nadzornega odbora.

Poročilo, ki ga pripravi tako imenovana delovna skupi-
na, obravnava in sprejme nadzorni odbor.

Poleg zadev iz letnega programa mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata
župan in občinski svet.

16. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik nad-

zornega odbora, pred izvedbo nadzora, izda sklep o izvedbi
nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo
oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine nadzora,
čas, kraj nadzora in naziv proračunskega uporabnika, pri
katerem se opravi nadzor.

Proračunski porabnik, na katerega se nanaša sklep o
izvedbi nadzora, lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi
sklepa. Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru odloči
nadzorni odbor v 30 dneh po prejemu ugovora.

17. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja po-

oblastila:
– zahtevati in dobiti na vpogled vse listine in dokumen-

te občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke in društva, ki je
predmet nadzora, in se nanašajo na porabo proračunskih
sredstev,

– zahtevati in dobiti podatke in pojasnila pooblaščenih
in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati in zagotoviti udeležbo odgovornih oseb na
sejah nadzornega odbora.

18. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

19. člen
Izvajanje nalog nadzora je potrebno opraviti tako, da se

ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni
za odločanje v postopku nadzora, in tako, da sta delovni
proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.

20. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora ali delovna skupina predlog poročila, v katerem je
naveden proračunski uporabnik, odgovorne osebe, pred-
met in vsebina pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporočila in predlogi ukrepov.

Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje
proračunskemu porabniku, pri katerem se je nadzor vršil, ki
ima v roku 15 dni od prejema poročila pravico vložiti pri
nadzornem odboru ugovor.

Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.

V primeru, da nadzorni odbor ugodi ugovoru, korigira
in izda novo poročilo, ki je dokončno.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor proračun-
skemu porabniku, občinskemu svetu in županu, po potrebi
pa tudi računskemu sodišču v 15 dneh po dokončnosti
poročila.

21. člen
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali

nepravilnosti pri poslovanju proračunskega porabnika, mora
o teh kršitvah v 15 dneh po izdaji dokončnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republi-
ke Slovenije.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je proračunski porabnik ali odgovorna ose-
ba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugoto-
vitve posredovati pristojnemu organu pregona.

Za opredelitev hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti
se uporablja 107. člen zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99).

22. člen
Proračunski porabniki so dolžni spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan, porabniki proračuna so dolžni

obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skla-
du s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge
nadzornega odbora.

23. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posameznega primera, če so podane okolišči-
ne, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okolišči-
ne, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi
odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika odloči nadzorni odbor.

24. člen
Nadzorni odbor se mora seznaniti tudi s poročili račun-

skega sodišča.
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IV. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni

odbor po enakem postopku, kot velja za sprejem poslovnika.
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,

se smiselno uporabljajo zakonska določila in poslovnik ob-
činskega sveta.

Poslovnik velja osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-
slovnik Nadzornega odbora občine Mislinja, ki je bil sprejet
dne 10. 3. 1997.

Št. 103 04-0001/2000
Mislinja, dne 11. septembra 2000.

Predsednica
Nadzornega odbora

občine Mislinja
Silva Globačnik, univ. dipl. ek. l. r.

3953. Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Mislinja na 2. seji dne 18. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana

I
Za podžupana Občine Mislinja se imenuje Leopold

Prevolnik iz Mislinje, Pohorska cesta 27.

II
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana

bo opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o
predčasnem prenehanju mandata in razpisa volitev do izvoli-
tve novega župana, podžupan Leopold Prevolnik.

III
Podžupan Leopold Prevolnik bo funkcijo podžupana

opravljal nepoklicno.

IV
Funkcija podžupana začne veljati z dnem imenovanja v

skladu z določili zakona in pooblastili župana.

V
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 03102-0001/1999
Mislinja, dne 4. februarja 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

VODICE

3954. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vodice za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter
statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 31/98, Uradni
vestnik Občine Vodice, št. 2/98, 7/98) je Občinski svet
občine Vodice na 16. seji dne 21. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Vodice za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 2000

(Uradni list RS, št. 19/00) se spremeni 2. člen tako, da
glasi:

»Proračun Občine Vodice za leto 2000 se določi v
naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
Prihodki: 366,397.266
Odhodki: 463,582.149
Presežek odhodkov nad prihodki: 97,184.883

Račun finančnih terjatev in naložb –
Prejeta vračila danih posojil –
Dana posojila –
Prejeta minus dana posojila –
Skupni presežek –

Račun financiranja –
Zadolževanje –
Odplačilo dolga –
Neto zadolževanje –
Povečanje (zmanjšanje) –

Razlika v višini presežka odhodkov nad prihodki se
zagotovi iz prenosa sredstev iz leta 1999.«

2. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.b in 8.c člen, ki glasita:

”8.b člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna lahko

prevzame obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v
naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupaj pre-
vzete obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov, ki bodo
terjale plačilo v naslednjih letih ne smejo presegati 75%
sredstev za investicijske odhodke zagotovljene v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika občinskega proračuna za
leto 2000.

8.c člen
Če neposredni uporabnik občinskega proračuna ugo-

tovi, da so potrebna dodatna dela in storitve, ki jih ob spreje-
manju proračuna ni bilo mogoče predvideti so pa nujna za
izvrševanje predpisov ali izvršitev del in storitev se sredstva
lahko prerazporedijo v okviru finančnega načrta neposre-
dnega uporabnika.

O prerazporeditvah odloča župan občine.“
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3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02-001/2000-002
Vodice, dne 21. septembra 2000.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

VRHNIKA

3955. Sklep o razpustitvi Sveta KS Dragomer Lukovica

Na podalgi 90.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 71. člena statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika
na seji dne 5. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o razpustitvi Sveta KS Dragomer Lukovica

1. člen
Razpusti se Svet krajevne skupnosti Dragomer Lukovi-

ca. Za dan razpustitve se šteje 14. 10. 2000.

2. člen
Za začasnega upravitelja premoženja Krajevne skupno-

sti Dragomer Lukovica se do konstituiranja novega sveta
imenujejo:

1. Janez Cerar,
2. Pavel Sepe,
3. Alojzij Krek,
4. Janez Požar,
5. Sabina Šivic.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 11/2-023-1/00
Vrhnika, dne 6. oktobra 2000.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

3956. Sklep o razpisu predčasnih volitev v Svet KS
Dragomer Lukovica

Na podalgi 90.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 310/94, 61/95 in 70/95) in statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet
občine Vrhnika na 11. seji dne 5. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu predčasnih volitev v Svet KS Dragomer

Lukovica

1
Predčasne volitve v Svet KS Dragomer Lukovica bodo

v nedeljo, 17. 12. 2000.

2
Za dan razpisa predčasnih volitev po tem sklepu s

katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje
8. 11. 2000.

3
Za izvršitev tega sklepa skrbi občinska volilna komisija.

Št. 11/2-008-2/00
Vrhnika, dne 6. oktobra 2000.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ŽIRI

3957. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto
2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Žiri na 11. redni
seji dne 19. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2000

1. člen
Z rebalansom proračuna Občine Žiri za leto 2000 se

zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Žiri.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.

3. člen
Rebalans proračuna Občine Žiri za leto 2000 obsega:
– prihodki v višini 480,212.745 SIT,
– odhodki v višini 482,249.519 SIT,
– račun financiranja 4,000.000 SIT.

4. člen
V rebalansu proračuna so zagotovljena sredstva za fi-

nanciranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: primerna
poraba) in za financiranje drugih nalog v skladu z zakoni
Republike Slovenije in odloki Občinskega sveta občine Žiri.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.
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6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem vsem proračunskim porabnikom.

Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega
pooblaščena oseba.

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna namenjena za posebne namene,
če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvi-
deni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski
svet občine Žiri in predlagati ukrepa oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

7. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o prerazporeditvi sred-

stev med postavkami znotraj posameznega področja do viši-
ne 10% prekoračitve, če s tem ni bistveno ogroženo izvaja-
nje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

8. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu. Uporabniki proračuna so dolžni
nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in stori-
tve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih
naročilih.

9. člen
Uporabnikom proračuna se sredstva dotacij in subven-

cij nakazujejo na podlagi odredbe o dotacijah in subvencijah
iz proračuna.

10. člen
Analitični pregled prihodkov in odhodkov rebalansa ob-

činskega proračuna za leto 2000 je sestavni del tega odloka.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.
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