
Priloga 2: Zapisnik o prevzemu izvedenih del 

 

Prevzem izdelal:_____________________________                                                  Datum: ________________ 

Podpis lastnika oziroma pooblaščenca:_______________________                          Datum: ________________ 

 

Izpolni ZGS                                      
 

Št. dokumenta: 3408- 

                               Območna enota  
 

ZAPISNIK O PREVZEMU IZVEDENIH DEL 

  

Krajevna enota                    , revir                                                  Lastništvo:  

Odločba 322-                       , izdana (datum) 
 

 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) prevzema aktivnosti lastnika gozda (ime in priimek, h. št. in kraj, poštna št. in pošta): 

Davčna številka lastnika gozda:  

št.  

Vrsta del 
PRP 

(šifra in 
naziv) 

Vrsta dela 
ZGS 
(šifra) 

Obseg 

Enota 
mere 
(ha, 
kos, 
m3) 

Priznana* 
vrednost 

(€/EM) 

Vrsta in 
stopnja 

poudarjenosti 
funkcij  

Sof. 
*   % 

Sof. €* K. O. Parcela Odsek 
Datum 

prevzema 
dela 

Številka 
poligona 

              

              

              

              

Skupaj              
 

*Te stolpce je treba izpolniti le pri uveljavljanju aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda.  

 

Meritev površin je bila opravljena na podlagi poligonov, ki jih v elektronski obliki vodi ZGS. 

 

Spodaj podpisani lastnik gozda oziroma pooblaščenec lastnika gozda izjavljam, da sem sadike oziroma material, če sem ga prejel s Potrdilom o prejemu 

materiala – sadik številka:_____________________________ od ZGS uporabil na svoji gozdni parceli skladno z namenom. 



 

Šifra 
PRP 

Vrsta dela PRP Šifra in vrsta dela – ZGS 

1. Nega obnovljenih površin (ha) 

710 – Obžetev (ha) 

711 – Nega mladja (ha) 

719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha) 

2. Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov (ha) 

712 – Nega gošče (ha) 
713 – Nega letvenjaka (ha) 
714 – Nega drogovnjaka (ha) 

718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha) 

3. Priprava površin za obnovo (ha) 
311 – Priprava površine za obnovo (prip.sest) – ujma (ha) 

312 – Priprava površine za obnovo (prip.tal) – ujma (ha) 

4. Obnova s sadnjo (ha) 313 – Sadnja – ujma (ha)  

5. Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov (ha) 831 – Premazi vršičkov (ha) 

6. Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) (kos) 833 – Zaščita s količenjem (kos) 

7. Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (kos) 834 – Zaščita s tulci (kos) 

8. Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) (m) 
836 – Zaščita mladja z ograjo – novogradnja (m) 
837 – Vzdrževanje zaščitnih ograj (m) 

9. Posek z motorno žago v varovalnih gozdovih (m
3
) 865 – Posek z motorno žago v varovalnih gozdovih (m

3
) 

10. Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m
3
) 866 – Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m

3
) 

11. Spravilo z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m
3
) 867 – Spravilo z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m

3
) 

 


