
 
Vloga za pridobitev dokumentacije na ZGS za potrebe PRP 

 
 

Vlagatelj (ime in priimek):       
Ulica:       
Društvo1:       
Kraj:       
Pošta (številka, kraj):     ,       
Država:       
EMŠO2:       
Matična št. iz poslovnega registra3:       
Datum oddaje vloge:            
Mesto oddaje vloge OE:      , KE:       
Način prevzema dokumentacije: osebno  po pošti  
Tel.:          GSM:          e-mail:       

 
 
 
1. Namen A 

1.1. Priprava, gradnja, rekonstrukcija gozdnih vlak4  
 

dokumentacija šifra  

površina gozdov Natura 2000 in OMD 111  
izvleček iz TDGGN (vložiti še posebno vlogo za izdelavo izvlečka TDGGN) 112  
izračun zmanjšanja spravilnih stroškov 113  
predračun gradnje/priprave/rekonstrukcije 114  
izjava o skladnosti z gozdno gojitvenim načrtom 115  
izjava, da vlaka omogoča spravilo 3m3/100m letno 116  
potrdilo o smiselnosti sprememb postavk iz predračuna 117  
zapisnik o strokovnem pregledu zgrajene gozdne vlake 118  
dokazilo o opravljenem lastnem delu (prispevek v naravi) 119  

 
 

1.2. Gradnja gozdnih cest 
 

dokumentacija šifra  

površina gozdov Natura 2000 in OMD 111  
izdelava elaborat ničelnic EN (vložiti še posebno vlogo za izdelavo EN) 121  
izračun zmanjšanja spravilnih stroškov 122  
izjava o skladnosti z gozdno gospodarskim načrtom 123  
izjava, da cesta omogoča transport 10m3/100m letno 124  
zapisnik o strokovnem pregledu zgrajene gozdne ceste 125  
potrdilo o smiselnosti sprememb postavk iz predračuna 126  
dokazilo o opravljenem lastnem delu (prispevek v naravi) 127  
dokazilo o vključitvi gozdne ceste v EGC 128  

 

                                                 
1 Če vlaga društvo, je potrebno pod „vlagatelj“ vpisati pravnega zastopnika društva, k vlogi pa priložiti seznam 
EMŠO članov, na katerih lastnini se bo objekt gradil. 
2 Potrebno za OMD in Naturo 2000 
3 Velja za pravne osebe. 
4
 Če je vlak več, je potrebno priložiti njihov seznam, enako velja za gozdne ceste. 



 
2. Namen B 
 

2.1. Mehanizacija za sečnjo in spravilo 
 

dokumentacija šifra  

površina gozdov Natura 2000 in OMD 111  
kopija TDGGN 211  
kopija obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« 212  
potrdilo o upravičenosti sprememb - mehanizacija5 213  

 
 

2.2. Oprema za sečnjo in spravilo 
 

dokumentacija šifra  

površina gozdov Natura 2000 in OMD 111  
kopija TDGGN 211  
kopija obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« 212  
potrdilo o upravičenosti sprememb - oprema 214  

 
 
 
 
 
 

Podpis vlagatelja 

                                                 
5 Potrdilo o upravičenosti sprememb pri mehanizaciji izdamo v primeru, da so spremembe večje kot 10% in to 
navzdol.  


