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Splošno 
 

Zakon o gozdovih ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov ter razpolaganje z 
gozdovi kot naravnim bogastvom, s ciljem, da se zagotovi sonaravno ter večnamensko 
gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno 
delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij (1. člen). 

Lastniki gozdov so pravne in fizične osebe, ki morajo gospodariti z gozdovi v skladu s 
predpisi, načrti, upravnimi akti, dovoliti prost dostop in gibanje drugim osebam, dovoliti 
čebelarjenje, lov, rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v 
skladu s predpisi.  Pravico imajo sodelovati v postopku sprejemanja gozdnogospodarskih in 
lovskogojitvenih načrtov in pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov.  

 

Namen in obseg 
 

Namen dokumenta je opis funkcij, programskih specifikacij in zahtev naročnika, ki jih je v 
okviru projekta potrebno nadgraditi in vzdrževati.  Namenjen je tako naročniku kot izvajalcu 
in predstavlja osnovo za dogovor med naročnikom in izvajalcem glede izvedbe projekta. V 
rešitev so vključeni naslednji moduli: 

• Namizna aplikacija za vodenje gospodarjenja z gozdovi v upravljanju Republike 
Slovenije 

• Prenos šifrantskega dela aplikacije iz  *.dbf datotek (vrsta sečnje, drevesne vrste,…) 

• Vnos gozdno gospodarskih načrtov in realizacija GGN 

• Vnos odločb tipa A,  B, C in ostalih odločb ter spremljanje realizacije 

• Prenos oziroma vnos PK dokumentov (planski, rebalančni, poračunski), ki so osnova 
za pogajanja z koncesionarji 

• Povezava z aplikacijo Uresk 

• Povezava z aplikacijo Sledenje GLS 

 

 

 

 



Razvoj programske rešitve 
 

Programska rešitev je razvita v razvojnem okolju MS Visual Studio 2008. Kot programski 
jezik je uporabljen C#. Programska koda je ustrezno dokumentirana. Programska rešitev je 
ustrezno opisana in dokumentirana in bo na voljo izbranemu ponudniku. Enako velja tudi za  
podatkovni model: 

• diagrami relacij med tabelami 

• opisi vsebine tabel in podatkovnih polj 

• uporabniška dokumentacija 

• navodila za inštalacijo 

 

Umestitev programske rešitve z ostalimi rešitvami 
 

Programska rešitev Gozdar je namizna aplikacija v Windows okolju. Vsebuje procedure za 
izračun realizacije planov, izpise v obliki preglednic, ki se lahko izvažajo v excel, pdf format 
in podobno. Za delovanje uporablja naslednjo licenčno programsko opremo in se povezuje z 
rešitvami, ki so prikazane na spodnji sliki: 

Operacijski sistemi: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2008 

• Podatkovni strežniki: MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2000, DBF datoteke 
(šifranti) 

• MS Office: Excel 

 

Interakcija produkta z zunanjimi sistemi 



Interakcija z uporabnikom 
 

Predmet tehnične dokumentacije je namizna aplikacija, v njej so izdelane maske za: 

• vnos gozdno gospodarskih načrtov za GGO, kajti po preteku časovne omejitve se bo 
vsak GGN zaklenil za popravljanje. 

• Maske za vnos odločb tipa A, B, C ter maska za vnos ostalih odločb (osnovni podatki 
na odločbi, odkazilni manual, vnos vlak, realizacije ter časovnih terminov: datum 
prevzetja delovišča,… ).  Shranjevanje skeniranih odločb. 

• Za potrebe vnosa PK1 se izdelajo maske z ustreznimi formulami v ozadju za vnos 
plana, poračuna in rebalansa tako, da uvoz PK podatkov iz Excela ni potreben, kot je 
bilo načrtovano na začetku. 

• Izdelava poročil: realizacija GGN v časovnem obdobju trajanja le tega, sumarnik po 
manualih, statistika sečnje po drevesnih vrstah, porazdelitev gostete sečnje po 
odločbah, prikaz realizacije gradenj gozdnih cest, statistika gojenja in varstva gozdov, 
vmesnik za tiskanje odločb (skeniranih, izdelava poročil za tipe odločb A,B,C). Vsa 
poročila so v obliki tabele in jih je mogoče izvažati v Excel in pdf format, v kolikor 
uporabniki potrebujejo še dodatne analize. 

• Pregled odločb po obdobjih datuma prevzema in koncesionarja glede na zaposelnega 
na skladu ki je odločbo prevzel, te podatke tudi uporabljamo pri nadaljnih analizah po 
deloviščih  

• Povezava z aplikacijo Uresk: prepisovanje parcel iz Ureska preko časovnika 
samodejno sproži usklajevanje le teh parcel z parcelami gozdarskega sektorja in 
pripiše osnovne podatke o parceli dogodek, dokument, lastništvo, deleže iz posestnih 
listov za RS, datum kdaj je prišla parcela v evidenco sklada. 

• Povezava z aplikacijo SGLS – pripisovanje podatkov iz dobavnic iz sledenja iz prikaz 
realizacije po njih.  

 
 

 

 

 

 

 



Uporabniki aplikacije in pravice 
 

Dostop do aplikacije GOZDAR je možen le na računalnikih SKZG RS, ki imajo dostop do 
AD strežnika Sklada. Uporabnik mora biti prijavljen v sistem s svojim domenskim 
uporabniškim imenom in geslom. 

Aplikacijo uporabljajo naslednji uporabniki (podrobnosti glede vnosa in popravljanja 
podatkov, pregledovanja poročil so opisana v poglavju 4 pri vsaki posamezni vnosni maski): 

• Direktor sektorja za gozdove: edini bo imel pravico odklepanja časovno preteklih 
GGN-jev in odločb za vnos oziroma popravljanje. 

• Upravitelji: zaklepanje po upraviteljih ni predvideno. Vnos podatkov ob prevzemu 
delovišč. 

• Strokovni sodelavci: vnos GGN-jev in odločb. 

• Vodja sektorja za splošne zadeve 

• Promet z gozdovi 

• Koncesionarji: Bodo lahko le pregledovali podatke za svoje področje, vnos za njih ni 
predviden. 

 

Zahteve logičnega podatkovnega modela 
 

Podatkovni model naj bo zasnovan kot relacijski podatkovni model na podatkovnem strežniku 
MS SQL 2008.  

podatki uporabnikov aplikacije se dopolnijo v okviru obstoječih podatkih o zaposlenih na AD 
strežniku:  

• kontrola podatkov se zagotovi v okviru relacijskih entitet 

• uporaba procedur, view-jev in funkcij za poizvedbe 

 

 

 

 



Lastnosti aplikativnega okolja aplikacije 
• Podatkovna baza za primarni model podatkovne baze je MS SQL 2008 nameščena na 

MS Windows Server 2008  

• prenovljena aplikacija je izdelana v okolju .NET 

• aplikacija se izvaja na operacijskem sistemu Windows Server 2008, na katerem je 
nameščen Framework 3.5  

Razpoložljivost 
• Arhiviranje podatkovne baze: dnevno arhiviranje podatkovne baze, zadnja kopija 

produkcijske baze v tekočem mesecu se vključi v sistem arhiviranja na Skladu. 

• Spremljanje dogodkov: odprava napak, vzdrževanje zgodovine. 

 

Performančne zahteve 
 

Aplikacija mora zagotoviti vsaj 50 istočasno odprtih povezav, vzpostavljenih z različnimi 
pravicami uporabnikov. 

Na primer:  

• sočasno izvajanje knjiženja 20 uporabnikov  

• pregledovanje podatkov 30 uporabnikov 

• priprava poročil 20 uporabnikom 

Izvedljivost transakcij za knjiženje in pregledovanje podatkov se morajo izvesti v čim krajšem 
času »na klik«. Istočasno ne smejo vplivati na odzivnost podatkovnega strežnika. Vse opisane 
performančne zahteve naj bodo izpolnjene v času delovnega urnika Sklada, to je od 
ponedeljka do petka od 8 do 15 ure . 

 

 

 

 

 

 

 



Šifranti 
 

Šifranti so razdeljeni po naslednji vsebini: 

a. Menu Stranka: v njem  se nahajajo osnovni podatki stranke(naziv,naslov,logo podjetja). 
b. Menu Prostorski šifranti: povezujejo šifrante, ki imajo upravka z prostorom, v tem primeru so 

to: Gozdo gospodarska območja, Gozdno gospodarske enote, Revir, Krajevne enote Zavoda, 
Katastrske občine, Odseki. 

c. Menu Sečnja: vnašamo Tip sečnje in Vrsto sečnje (pomladitvena sečnja,.....). 
d. Menu Drevesne vrste: V tem menu – ju se odpre tabelarična maska za vnos in ažuriranje 

drevesnih vrst, vnesemo šifro, opis, kratek naziv in ali je drevesna vrsta iglavec ali listavec (ta 
podatek je zelo pomemben, saj ga potrebujemo , ko izračunavamo kubaturo drevesnih vrst 
glede nato ali je iglavec ali listavec). 

e. Menu Enote mere: za spremljanje porabe materiala se srečamo z pojmom enota mere, ki jo 
podamo pri vnosu materiala na odločbah tipa B. 

f. Menu Material: maska za vnos materialov, ki se porabijo pri gozdno gojitvenih ukrepih. 
g. Menu Lastništvo: v tem menu-ju se vnaša tip lastništva (državni, občinski, zasebni) 
h. Menu Gojitveni namen. 
i. Menu Sredstva: vnašamo spravilna sredstva ter urno postavko. 
j. Menu Vrsta ukrepov: vrsta del (sadnja,...) 
k. Menu Tarife:  Šifrant v katerega vnašamo tarifo in kubaturo pri debelniski stopnji 
l. Šifranti za izračun normativov: 

• Ponderji za premer: služijo kot osnova za izračun povprečnega premera odkazanega 
drevesa v manualu 

• Kategorije vlačenja, zbiranja in spravila ročno: kategorije so osnova za izbiro osnovnih 
paramterov za izračun normativov na odkazilnem manualu (Uredba za izračun norm). 

• Podlage 
• Parametre normativov za zbiranje in vlačenje pri traktorjih, zgibnikih, žičnem 

spravilu, animalnem spravilu in ročnem spravilo. Ti parametri so potrebni za pravilen  
• Regresijske koeficiente za izračun nizov pri listavcih in iglavcih, tudi koeficienti so 

predmet odredbe o izračunu norm 

• Bonifikacije, so vrednoste točke ki zmanjšujejo osnovni normativ pri izračunu. 
Podatki so strukturirani tako da je za vsako boniteto predvidena minimalna oz. 
Maksimalna vrednost ki jo lahko uporabnik vnese (vgrajena validacija pri vnosu 
vrednosti bonitete na maski za vnos norm) 

  

 

 

 

 

 



Maska za vnos šifrantov je popolnoma enaka pri vseh šifrantih, in sicer, je to tabela v katero 
vnašamo potrebne podatke(Slika 1).   

 

Slika 1: Maska za vnos tarif 

 

Vsi šifranti imajo v glavi aplikacije dodatne menije tako imenovane »Ribbone«, ki so 
združeni po funkcionalnostih(Slika 2). 

 

Slika 2: Izgled drsnega traka v glavi aplikacije za šifrante 

 

  



Vnos dokumentov 
 

Vnos dokumentov je razdeljen prav tako v menu-je: 

1. Vnos gozdno gospodarskih načrtov 
2. Ažuriranje odločb tipa A 
3. Ažuriranje odločb tipa B 
4. Ažuriranje odločb tipa C 
5. Vnos vlak 
6. Vnos gozdnih cest 
7. Vnos plana vlak 
8. Vnos podatkov pk tabel 
9. Vnos manualov in pregledi izračunov 

Glede na to, da v tem trenutku nimamo podatkov gozdno gospodarskih načrtov je ta maska 
prazna. Predstavljam vnos odločb, vlak in pk tabel. 

Ažuriranje odločb tipa A in C 
 

V tem menu-ju se nahajajo tri maske in sicer: 

• Pregled odločb tipa A, C 

• Prenos odločb A (planskih) 
• Vnos odločb A, C 

Pregled odločb A in C 
Maska za pregledovanje odločb tipa A in C je sestavljena iz dveh delov: dela za iskanje, v 
katerem poiščemo ustrezno odločbo in pregledovalnega dela. V pregledovalnem delu imamo 
podatke odločbe razdeljene v tri dele: 

- glava odločbe (območje, revir, enota, katastrska občina, ...) 
- podatke o odsekih (številka odseka, manual(SSE), parcelna številka,....) 
- ter podatke o odkazilnem manualu (podatki odkazilnega manuala so razdeljeni na dva taba 

na,  katerem so podatki splošnega manuala  ter podatke o dodatno posekanih drevesih po 
debelinskih stopnjah) 

S to masko iščemo odločbe in jih zaključujemo: vnesem o datum prevzema del, ali je bil 
prevzem opravljen ali ne, vnesemo morebitne opombe.  Tudi vnosne maske imajo drsni trak, 
ki pa se po funkiconalnostih razlikuje(Slika 4) od tistega ki ga imajo šifranti. 

 

Slika 3: Drsni trak glave odločbe 



Kratek opis postopka zaključitve odločbe: 

1. po prihodu gozdarja iz terena , je potrebno najprej poiskati ustrezno odločbo v iskalniku 
odločb 

2. ko je odločba najdena, je potrebno odločbo zaključiti, to naredimo po sledečem postopku: 
Glede na to, da lahko zaključimo celotno odločbo oziroma le del odločbe (samo odsek), sta 
opisana oba postopka. 
a. Vnesemo dodatno posekana drevesa in zaključimo odločbo 
b. Zaključitev odločbe – kot celota: vnesemo podatke o datumu prevzema in prevzem ter v 

drsnem traku kliknemo na Zaključi odločbo, v kolikor je vse pravilno vnešeno se nam 
odpre pogovorno okno (Slika 5). Na tem nivoju lahko izbiramo, da bomo vnesli način 
sečnje in spravilno sredstvo, ali pa ne 

c. Analogno poteka zaključevanje odseka  le da tokrat označimo odsek, postavimo se na 
začetek vrstice potem pa označimo vrstico tako da pomodri in v drsnem traku izberem 
»Zaključi  odsek« ponovno se nam odpre pogovorno okno za vnos vrste sečnje in 
spravilnega sredstva, le da v tem trenutku vnašamo vrsto in spravilna sredstva na nivoju 
odseka. 

 

 

Slika 4: Pogovorno okno ob zaključku odločbe 

 

Ko je odločba oziroma odsek zaključen popravljanje ni več mogoče. V kolikor želimo 
popraviti podatke izberemo v drsnem traku odkleni odločbo oziroma odleni odsek. S tem 
dosežemo, da lahko podatke popravljamo. 

Prenos planskih odločb 
V tej maski imamo pregled nad vsemi planskimi odločbami ki jih posreduje Zavod za 
gozdove, v tabelarični obliki. Plansko odločbo prenesemo po naslednjem postopku: 

a. Odpremo masko za prenos planskih odločb 
b. Poiščemo ustrezno odločbo npr. »3408-02-0311-« 
c. Nato v polju za prenos vrstice(podatke ki jih želimo prenesti na odločbo) odkljukamo,  in v 

drsnem traku izberemo »Prenos podatkov v odločbe« (slika 6) odpre se pogovorno okno v 
katerega vnesemo oznako odločbe npr. A100/10 (slika 7) 

d. Kliknemo na gumb v redu in v kolikor se je odločba uspešno prenesla izgine iz pregledovalne 
tabele 



 

Slika 5: Prikaz gumba za prenos odločb 

, 

Slika 6: pogovorno okno za prenos odločb 

 

Vnos odločb A in C 
 

Maska za vnos odločb je zelo podobna maski za manipulacijo odločb – pregledovanje(slika 
8).  Novo odločbo vnesemo tako da na dnu maske kliknemo na  s tem klikom akitiramo 
pogovorno okno za izbiro območja in odseka ter oznake odločbe (Slika 9). 

 

 

Slika 7: Maska za vnos odločb A in C 



 

Slika 8: Pogovorno okno za izbiro območja in odseka ter oznake odločbe 

Ko končamo z vnosom ustreznih podatkov kliknemo na »Kreiraj odločbo« pogovorno okno 
se zapre in avtomatsko se napolnijo podatki za revir, katastrsko občino enoto, krajevno enoto 
zavoda in izvajalec. Vnesti je še potrebno rok izvedbe del parcelno številko in manual. Ko 
smo z vnosom glave končali nadaljujemo z vnosom odkazilnega manuala. To naredimo tako 
da na nivoju manuala kliknemo na  v tabeli za vnos vrste sečnje in drevesnih vrst se pojavi 
prazna vrstica, v katero vnesemo ustrezne podatke: vrsta sečnje, drevesna vrsta in tarifo ter 
število dreves po debelinskih stopnjah. Ko zaključimo vnos vrstice se avtomatsko preračuna 
kubatira dreves in število. Po končanem vnosu masko zapremo in vneseno odločbo vidimo v 
maski za pregled. Popravljanje podatkov je možno na dva načina in sicer preko maske za 
pregledovanje odločb, popravimo ustrezen podatek in spremembo shranimo v bazo. Oziroma 
preko maske za vnos. V kombiniranem polju »odločba« poiščemo ustrezno odločbo jo 
izberemo ter zapustimo polje napolni se maska z vnesenimi podatki .  V kolikor želimo vnesti 
še dodaten odsek potem enostavno v glavi odločbe vnesemo novo številko odseka, ter manual 
in parcelno številko ter kliknemo na , v tabeli za vnos odkazilnih manualov. To je en način 
vnosa dodatnega odsek, druga opcija pa je da v tabeli odkazilnega manuala, vnesemo v polji 
manual, odsek in parcelna številka nove podatke po vnosu debelinskih stopenj. 

Ker je proces vnosa odločb B in C  enak se postopki ne bodo opisovali. 

Vnos vlak 
 

Maska (slika 10) za pregledovanje vnesenih podatkov in vnos novih vlak je vizualno zelo 
podobna maskam za vnos odločb. Podatki ki se vnašajo v glavo dokumenta so naslednji : 
odločba, območje, revir, .... . Po vnosu glave nadaljujemo z vnosom pozicij vlak vnesemo 
številko odseka, zaporedno številko, kategorijo terena, vrsto del, planirano, po prihodu z 
terena pa vnesemo še realizirano prevzem in datum prevzema in podatke zaključimo z klikom 
na drsni trak »Zaključi«. Tudi pri vlakah je implentiran del, da  lahko zaključimo le del vlak, 
postopek je opisan pri zaključevanju odločb na nivoju odseka. 



 

Slika 9: Maska za vnos vlak 

 

Vnos PK tabel  
 

Vnos poteka enako kot pri vseh ostalih maskah, s to razliko da je velik del polj za vnos 
zaklenjenih, zaradi tega ker so v ozadju formule, ki samodejno izračunavajo vrednosti v teh 
poljih. Polja, ki so vnosna so obarvano belo. Po vnosu ustreznih podatkov se ostale vrednosti 
izračunavajo same. Vnesemo koncesionarja, leto šifro kalkulacije in vrsto obračuna (plan, 
poračun, rebalans). Nato nadaljujemo z vnosom ostalih parametrov potrebnih za preračun in 
sicer: 

a. Kubaturo poseka iglavcev ter listavcev 
b. Ceno na kamionski cesti za m3 lesa 
c. Procente priznanih drugih stroškov proizvodnje, vrednost drugih stroškov 
d. Ter strukturo poseka in spravila z ustreznimi normativi 

Ves čas vnosa se nam vrednosti v poljih, ki so za vnos zaklenjena izračunavajo same. Po 
končanem vnosu pk tabele. Lahko podatke tudi natisnemo, z preprostim klikom na tiskalnik v 
drsnem traku aplikacije. Ko se nam poročilo izpiše, ga lahko po podpisu obeh strank 
skeniramo in shranim v polje pogodba.  



 

Slika 10: Maska za vnos PK podatkov 

 

Vnos gozdnih cest 
 

V tem delu se evidentira vse posege v okolje, ki se odražajo v gozdnih cestah. Pri vnosu 
gozdnih cest uporabnik vnese naslednje podatke: 

• Vrsta del, dolžin, naziv, kategorijo terena, številko odseka številko odločbe, GGO 

• Ob prevzemu gozdne ceste se poleg tega avtomatsko napolnijo še datum prevzem in 
kdo ga je prevzel. 

 

Plan vlak 

 
Maska za vnos plana je vizualno enaka vnosu prevzemov gozdnih vlak s to razliko da se pri 
tem vnašajo le podatki plana (dolžina planiranega posega in vrsto dela, odsek oznako in ggo). 
Ko je plan vnesen, se ga v vnos realizacije vlak lahko prenese in odseki iz plana izginejo.  

 

 

 

 



Vnos manualov in pregledi izračunanih normativov 
 

• Maska omogoča vnos novega odkazilnega manuala, ob zaključku vnosa drevesnih 
vrst se avtomatsko izračuna kubatura iglavcev in listavcev bruto, kubatura iglavcev in 
listavcev neto, premer povprečnega drevesa, neto drevo – NTO, količina poseka na 
hektar delovišča. 

• Sledi vnos nizov za sečnjo iglavcev in listavcev; po vnosu norm, niza in gozdnega reda 
se ob »kliku na gumb Izračun normativnih hodov sečnje« izračuna delovna norma 
sekača. V primeru napačnega vnosa lahko uporabnik izbriše vse bonitete ob kliku na 
gumb »Brisanje bonitet«. Ko je izračun nizov sečnje končan se na zavihku bonitete 
sečnje prikažejo vse bonitete, ki jih je uporabnik vnesel. 

• Ob uspešnem izračunu nizov sečnje, sledi vnos spravilnih sredstev ki so predvidena 
na dotičnem delovišču. Poudariti pa je potrebno naslednje: 

o Maska je v tem delu izredno parametrizirana 
o Pri izbiri spravilnega sredstva se ustrezno napolnijo kombinirani seznami z 

potrebnimi podatki o kategorijah vlačenja, zbiranja in bonitetah (vsako 
spravilno sredstvo ima drugačne vhodne podatke) 

o Nastavljajo se polja, ki se morajo vnesti ostala ostanejo »read only« 

Ko je vnos spravilnega sredstva končan, uporabnik ob kliku na gumb »Izračun 
normativnih hodov za spravilo« izračuna osnovne normative. Ob primeru 
napačnega vnosa spravilnega sredstva, se izbrano spravilno sredstvo izbriše s 
klikom na gumb »Izbris SS«. Ko je izračun uspešno končan se v zavihku 
spravilna sredstva prikažejo spravilna sredstva, ki so bila vnesena, z 
pripadajočimi bonitetami in urami. 

• V »ribbonu maske ima uporabnik naslednje možnosti« 

o Kreiranje izpisa manuala  

o Kreiranje odločbe: ko je odločba kreirana, odkazilni manual ni možno 
več popravljati 

o kreiranje izpisa odločbe 

o brisanje vseh vnesenih bonifikacij 

o  brisanj odkazilnega manuala, v primeru da ga je uporabnik vnesel 
napačno 

 

 



 

 

Slika 11: Maska za vnos manualov 

Urejenost pregledovanja normativov je narejena na osnovi tabelaričnih pregledov, ki jih je 
mogoče filtrirati in izvažati v različne formate. Prikazujejo se vsi podatki izračuna 
normativov: 

• Bonifikacije sečnje 

• Bonifikacije spravila 

• Spravilna sredstva 

• Izračun noramtivov sečnje in spravila 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiskanje odločb 
 

V tem modulu imamo možnosti nastavljati tekstov  na odločbah, ki jih tiskamo preko maske 
za vnos »Besedila odločb« slika 12. Izberemo tip odločbe, opis ter vnesemo ustrezna besedila 
v členih, besedilo v nogi in glavi odločbe. 

 

Slika 12: Maska za vnos tekstov za tiskanje odločb 

Tiskanje odločb dela zelo preprosto odpremo masko za tiskanje odločb (slika 13). Po izbiri 
vrsta odločbe, se nam v tabelaričnem pregledu odločb, izpišejo vse odločbe iste vrste. 
Dodatno lahko nabor odločb omejimo, tako da v poljih od odločbe do odločbe izberemo od 
katere odločbe do katere odločbe bomo tiskali.  V kolikor želimo kar takoj natisniti odločbe 
kliknemo na gumb »tiskaj odločbe« oziroma predogled tiskanja. 

 

Slika 13: Maska za tiskanje odločb 

  



Poročila  
 

Glavni menu poročila je razdeljen na podmenu-je po združljivosti pregledov. 

a. Gozdno gospodarski načrti 
b. Pregled uvoženih podatkov bilance 
c. Izračuni (sumarniki PK podatkov) 
d. Statistike odločb izdane odločbe in prevzeta delovišča 
e. Pregled nezaključenih odločb 
f. Prevzemni zapisnik 
g. Poročilo o realizaciji sečnje po občinah 
h. Poročilo sledenja 

Kot je bilo že v navodilih omenjeno, ker trenutno še ne posedujemo podatkov o načrtih so ti 
pregledi prazni. Zato bodo opisani naknadno. 

Izračuni 
 

Vsi pregledi v tem menu-ju se nanašajo na podatke PK tabeli. Izpisujejo se kalkulacije na tri 
načine  

a. Sumarnik Tabela A: prikaže se kalkulacija, ki izpiše vrednosti v EUR za vsakega koncesionarja 
vrstično. Izbiramo lahko med tremi vrstami kalkulacije: plan, poračun, obračun (Slika 14) 

b. Sumarnik Tabela B: vrstično se za vsakega koncesionarja izpiše kalkulacija v EUR/m3.  
c. Sumarnik Tabela C: izbiše se celotna kalkulacija za vse vrste kalkulacija, po letih ter za 

koncesionarja. Vhodni parametri izpisa so leto, vrsta obračuna, ter koncesionar. Izpis lahko 
izpišemo v pivot tabeli oziroma kot poročilo. Pri tem da v primeru izbire poročila izbiramo 
med dvema vrstama izpisa: povzetek izpisa oziroma celotna kalkulacija(Slika 15). Izbiro 
potrdimo v pogovornem oknu (Slika 16). 

 

Slika 14: Maska za izpisovanje PK podatkov sumarni A in B 



 

 

Slika 15: Maska za izpis sumarnika C 

 

Slika 16: Pogovorno okno za izbiro izpisa kalkulacije 

Statistike odločb izdane odločbe 
 

Poročila v tem menu-ju se povezujejo na podatke odločb;  Vhodni parametri so pri vseh 
vrstah izpisov enaki in sicer: GGO, GGE, revir, koncesionar, tip odločbe, leto ,odsek  

a. Zbirni sumarnik po manualih: poročilo prikaže število odločb, manualov, kubaturo iglavcev 
listavcev, število iglavcev listavcev in povprečno kubaturo na odločbo pri odločbah redne 
sečnje in odločbah sanitarne sečnje 

b. Statistika odkazila: poročilo prikazuje posek dreves po debelinskih stopnjah vrsti sečnje tarifi. 
c. Statistika gostote odkazila: poročilo prikazuje številčno stanje odločb po velikostnih razredih 

glede na kubaturo poseka velikostni razredi so <5m3, 6-10,11-15, 16-20, 21-30, >30m3 
d. Statistika gojenja, varstva: prikazuje odločbe tipa B po zgoraj omenjenih kriterijih 
e. Statistika vlak: prikazuje podatke, ki se vnašajo v maski za vnos vlak 
f. Statistika sečnje pri končanih deloviščih 
g. Statistika gojenja varstva pri kočanih deloviščih 
h. Statistika strukture spravila 
i. Statistika vlak po kategorijah 



Oblika vseh teh poročil je popolnoma enak. Podatki se izpisujejo v vrtilno tabelo, ki jo lahko 
po mili volji obračamo. Poleg tega pa se vsi podatki v pivot tabeli izvozijo v različne formate: 
xls, pdf... 

Nezaključene odločbe 
 

V tem pregledu se vidijo vse odločbe katerim je pretekel  rok izvedbe del in niso zaključene. 

Prevzemni zapisnik 
 

Ob kliku na opcijo Prevzemni zapisnik se odpre maska za izpis prevzemnega zapisnika, 
vhodni parametri so od datuma – do datuma prevzema ter koncesionar/izvajalec (Slika 17). 
Vsa polja so za vnos obvezna. Ko so polja vnesena kliknemo na gumb izpis in izpiše se 
prevzemni zapisnik, ki ga lahko izvozimo v različne formate xls, word, pdf,.... oziroma 
natisnemo (Slika 19).  

 

Slika 17: Maska za izpis prevzemnega zapisnika 



 

 

Slika 18: Izpis prevzemnega zapisnika 

 



Poročilo o realizaciji sečnje 
 

Za potrebe izdelave poročila o realizaciji sečnje se je pripravilo poročilo, ki  ima za vhodne 
parametre: občina, koncesionar, leto, ter vsi koncesionarji in letno. Realizacija se izpiše v 
tabelaričnem pregledu v katerem se poleg občine izpiše če koncesionar, leto in realizacija 
bruto – neto za listavce in iglavce.  

 

 

Slika 20: Maska za izpis poročila o realizaciji sečnje poročilo občine 

 

 

 
 



Ekonomičnost proizvodnje 
 

a. Dodali so se naslednji šifranti, v meniju – »Ekonomičnost proizvodnje«, do katerih 
dostopajo vsi uporabniki 

• Niz, predstavlja način razbijanja drevesnih vrst po debelinskih stopnjah na 
sortimente 

• Skupina sortimetacije: so le manjši konglomerati, ki združujejo med seboj 
različne drevesne vrste 

• Sortimenti: šifrant predstavlja osnovno sortimentacijo, ki je v uporabi 

• Splošni in koncesijski cenik: med seboj se razlikujeta le po tem da cenik po 
koncesionarjih vsebuje še koncesionarja za katerega velja 

• Struktura sortimentov: to je osnovni šifrant izračuna gospodarnosti 
proizvodnje, saj pove na kakšen način se razbije drevesne vrste po 
debelinskih stopnjah na sortimente. Je v tesni povezavi z kalkulacijskimi nizi, 
saj vsak niz predstavlja drugačno razbijanje. 
 

b. Dodala maska za pripravo podatkov obračuna: maska deluje zelo enostavno 
uporabnik izbere gozdno gospodarsko območje in koncesionarja za katerega želi 
pripraviti izračun. V pripravi obračuna preberemo vse podatke iz Odkazilnih 
manualov, ki se navezujejo na GGO in koncesionarja in dodamo kalkulacijski niz, ki je 
po dogovoru »Niz 1« ter vrsto cenika, ki je po dogovoru »Splošni cenik«. 

c. Dodala maska za dokončno obdelavo podatkov, kjer uporabniki lahko po lastni želji 
spreminjajo kalkulacijske nize in cenike, po katerih se bo obračun izvršil (Slika 3). Ko 
uporabnik sproži obračun, se po uspešno končanem obračunu, podatki obračuna 
prikažejo v pregledovalni tabeli, in sicer po naslednjih poslovnih pravilih: 

• Vrstice kjer je pokritje manjše od 0EUR/m3 se obarvajo rdeče 

• Vrstice kjer je pokritje med 0EUR/m3 in 3EUR/m3 – oker- rumeno 
• Ostale vrstice pa so prikazane popolnoma nespremenjene (Slika 4) 



 

Slika 21: Maska za dokončno pripravo podatkov obračuna 

 

 

Slika 22: Maska Pregledovalnik obračuna 

V delu ekonomičnosti so poleg opisanega še naslednji pregledi: 

• spremljanje GVG 

• spremljanje sečnje , spravila in prodaje GLS-ja (koncesionar in območje) 

• pregled strukture po sortimentacijski skupini glede na sortiment za območje . odsek in 
manual 

• prikaz GLS prodaj (koncendent) 

Vsem tem pregledovalnikom je osnova izračun in združevanje podatkov po različnih 
podatkih. 



Priprava letnega plana izkoriščanja gozdov 
 

Pripravo letnega plana izkoriščanja gozdov v 17. členu  definira PRAVILNIK O  
IZVAJANJU DEL IN NALOG V SEKTORJU ZA GOZDARSTVO SKLADA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, ki je bil izdan dne 
13.10.2011. Predlog letnega plana izkoriščanja gozdov je sestavljen iz predlog : 

• sečnje;  
• gojitvenih in varstvenih del;  
• del potrebnih za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij in 
• del na gozdni infrastrukturi (gozdne vlake in ceste). 

Za potrebe izdelave prve in druge alineje zgornjega odstavka smo  aplikacijo GOZDAR 
nadgradili in sicer:  

• v poglavju Vnos dokumentov, Parcele gozdarski sektor; 
• v  poglavju Vnos dokumentov, Ažuriranje odločb tipa A, B in C in 

v poglavju Poročila, Gozdnogospodarski načrti 

Parcele gozdarski sektor 
 

Osnovni baza parcel za aplikacijo GOZDAR je dokument Parcele gozdarski sektor. Osnovni 
dokument Parcele gozdarski sektor je sestavljena iz: 

a) Gozdnih parcel, ko so v ROS.  
b) Gozdnih parcel, ki niso v ROS-u in upravljanju SKLAD-a in so obarvane z rdečo. Pri 

teh parcelah je zavedeno, da nimajo para v ROS-u in da jo je potrebno preveriti ali je 
SKLAD upravitelj parcele ali ne in 

c) Gozdnih parcel, ki niso v ROS-u in jih na SKLAD ni prenesel koncesionar oz. bivša 
gozdna gospodarstva.  

Definicija gozdne parcele: Godne parcele vse parcele, ki ne zadostijo naslednjim pogojem:  

• da je pov_gozd<100 m2 in delež gozda<10%;  
• da je pov_gozd<500 m2 in delež gozda<5% in 
• če je pov_gozd<50 m2 in delež_gozda<25%. 

V aplikacijo se je dodal meni Parcele gozdarski sektor do katerega dostopajo vsi zaposleni 
gozdarskega sektorja, vsak zaposleni pa ima pravico pregledovati le parcele za območja za 
katera je pristojen. Parcele gozdarski sektor se tedensko osvežujejo na podlagi sprememb v 
ROS-u in aplikacije URESC. 

 

Slika 23: Meni parcele gozdarski sektor 



Ob kliku na »Parcele gozdarski sektor« se odpre pogovorno okno za izbiro gozdno 
gospodarskega območja, uporabnik izbere območje in klikne na gumb nadaljuj. V 
pregledovalni tabeli se naložijo vse parcele v GGO.  

 

Slika 24: Pregledovalnik parcel v GGO – 09 

V dokumentu Parcele gozdarski sektor  je vsaka parcela definirana s prostorskimi in 
atributnimi podatki, Atributni podatki razen podatka o izvajalcu se osvežujejo na podlagi 
aplikacije URESC in jih ni mogoče spreminjati. Prostorska podatka (Območje in GGE) pa sta 
se definirala na podlagi prostorskih analiz. V tabeli je dovoljeno spreminjati le koncesionarja. 
Brisanje (že implementirano )in popravljanje ostalih podatkov ni mogoče. 

 

Prenos Parcele gozdarski sektor v promet 

V kolikor želimo parcelo prenesti v prometno tabelo v »Ribbonu« aplikacije izberemo ikono 
»Prenos v promet«. V kolikor je parcela predmet prometa se nam pojavi sporočilno okno in 
parcele ni mogoče prenesti v promet. V kolikor pa parcela ni v prometni tabeli se nam odpre 
dialog v katerem izberemo vrsto prometa. Ko parcelo dodamo v prometno tabelo se celotna 
vrstica posivi. 

• Nakup 
• Prodaja 

 



 
 
 

 

Slika 25: Ikona za prenos parcele v prometno tabelo 

 

 

Slika 26: Izbira vrste prometa nad parcelo 

 

Poleg pregledovalnika »Parcele gozdarski sektor« je na voljo tudi pregledovalnik parcel v 
prometu do katerega imajo pravico dostopati vsi, z to razliko da so pri navadnih uporabnih 
polja samo za branje. Uporabniki ki lahko delajo z to tabelo izberejo tip prometa in datum 
predloge prometa. 

 

 

Slika 27: Pregledovalnik parcel prometa 

 

 



Parcele gozdarski sektor-odseki 
 

V meniju »parcele gozdarskega sektorja« imamo na voljo tudi pregledovalnik parcel na 
odsekih. Delovanje je popolnoma enako delovanju osnovnega pregledovalnika parcel. 
Uporabnik izbere gozdno gospodarsko območje in v pregledovalniku se prikažejo le odseki na 
tem območju, vsi podatki v tem pregledovalniku so samo za branje. Podatki o površini so 
osnovni podatki za izračun površine koncesije in nekoncesije na nivoju oddelka oz. odseka.  

 

 

Slika 28: Pregledovalnik parcel gozdarski sektor-odsek 

Ta tabela predstavlja indeks po oddelkih oz. odsekih in je osnova za pripravo letne sečnje. Z 
malo telovadbe se lahko na nivoju območne enote, GGE ugotovi površina gospodarskih 
gozdov, varovalnih gozdov in rezervatov, ki so v upravljanja SKLAD-a. Na nivoju oddelka 
oz. odseka površino gozdov in delež solastnine. Vsi zgoraj navedeni podatki so osnova za 
pripravo letnega plana izkoriščanja gozdov, ki ga definira 18. člen PRAVILNIKA O  
IZVAJANJU DEL IN NALOG V SEKTORJU ZA GOZDARSTVO SKLADA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE.  

V povezavi z pregledovalnikom Parcele gozdarski sektor in povezave z aplikacijo URESC, 
smo pristopili k nadgradnji poročilnih tabel realizacije sečnje na nivoju gozdnogospodarske 
enote in oddelka oz. odseka. Osnova za pripravo letnega plana višine možnega poseka po 
oddelkih oz. odsekih so naslednji dokumenti: 

• Gozdnogospodarski načrti;  
• Realizacija sečnje na nivoju odseka po letih;  
• Realizacija sečnje na nivoju odd/ods in  
• Realizacija sečnje na nivoju GGE. 

 

 

 

 

 



Postopek izdelave letnega plana sečnje 
 

V prvi fazi s pomočjo dokumenta Realizacija sečnje na nivoju GGE ugotovimo na nivoju OE 
in GGE dinamiko izkoriščanja gozdov od veljavnosti načrta pa do danes ter nerealizirana 
sečnja. Nerealizirana sečnja je vsa sečnja v odločbah, ki še niso zaključene v aplikaciji 
GOZDAR in sečnja, ki je v planu za tekoče leto, ki jih imamo manualih. Zato je pomembno, 
da se tekoče zaključujejo odločbe in o tem obvesti ZGS, predvsem pri načrtih, ki so v 
iztekanju. Če ZGS ne zaključi sečišča v zadnjem letu veljavnosti načrta, sečišče pa je 
končano, se sečnja prenese v novo dobo veljavnosti načrta, kar pomeni, da smo zgubili 
določen možni posek in naše evidence ne bodo usklajene z uradnimi evidencami ZGS.  

 

 

Slika 30: Pregledovalnik realizacija sečnje na nivoju GGE 

Na podlagi analiz, ki jih opravimo z uvozom podatkov v Excel določimo okviren plan sečnje 
na nivoju GGE. Pri tem je pomembno, da upoštevamo tehnološke zmožnosti koncesionarjev. 
Nato pa s pomočjo dokumentov realizacija sečnje na nivoju odd/ods  in Realizacija sečnje na 
nivoju odseka po letih pripravimo osnutek predloga, ki ga je potrebno uskladiti s 
koncesionarji.  

Pri izdelavi letnega plana sečnje naletimo na težavo, ker imamo v aplikaciji GOZDAR 
podatke o možnem poseku samo 70% gozdnogospodarskih načrtov. Manjkajo nam načrti, ki 
so v postopku sprejemanja (leto veljavnosti 2010-2019), načrti ki so v fazi izdelave (leto 
veljavnosti 2011-2020) in načrti, ki se bodo pričeli izdelavo prihodnje leto (leto veljavnosti 
2012-2021). Pri načrtih, ki so v fazi potrjevanja (2010-2019) višino letnega plana sečnje 
določimo s pomočjo predloga gozdnogospodarskega načrta, medtem ko za 
gozdnogospodarske enote, ki so v fazi izdelave in ki se bodo izdelovale v prihodnjem letu, pa 
se predlog letnega plana sečnje določi na podlagi kontrolnega izračuna na nivoju oddelka oz. 
odseka.  



 

 

 

 

Slika 31: Podatki o količini poseka in stanje sestojev v odseku 41380A na OE Celje 

 

Dodajanje parcel v odločbe tipa A, B in C 
 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi nam ne sme biti več odsek ali oddelek ampak parcela. Na 
nivoju parcele je definirano lastništvo, upravitelj, koncesionar, soglasja, služnosti, razni 
postopki… Poleg tega pa želimo povezati aplikacijo gozdar z ostalimi aplikacijami, ki se 
trenutno uporabljajo na SKLADu (URESK, DOK-SPIS)  in aplikacijo ki je v nastajanju 
(URBAR).  

Za vnos odločb je dodana nova maska. Sedaj ni več mogoče vnesti odločbo brez vnosa 
parcele. Zato je nujno, da se pri izdajanju odločb preveri ali je  Republika Slovenija lastnik 
zemljišča in upravitelj SKLAD. V nasprotnem primeru nam odločba ne bi smela biti izdana in 
se moramo pritožiti oz. jo zavrniti.  

 

Slika 32: Dodajanje parcel v odločbe tipa A, B in C 

 

 

 

 

 

 



V primeru, da parcele ni v ROS-u ali v dokumentu Parcele gozdarski sektor odločbe ni 
mogoče vnesti. Pred nadaljevanjem je potrebno preveriti lastništvo parcele in pravilnost vnosa 
parcele na odločbi.  

• Če ugotovite, da je bila odločba izdana z napačno parcelno številko je potrebno pri 
ZGS preveriti zakaj so nam odločbo izdali. Predlagam, da za te primere ga. Sibil 
Klančar pripravi čim krajši postopek za pritožbe na izdane odločbe. Predvidevam, 
da bo v prvi fazi teh pritožb veliko.   

• Če ugotovite, da je na odločbi parcela v lasti Republike Slovenije ali SKLADA, ni 
pa v ROS-u ali v dokumentu Parcele gozdarski sektor pa je potrebno ugotoviti 
pri sektorju za urejanje evidenc nepremičnin ali pa pri ga. Marjeti Saje. Lahko se 
zgodi, da parcela ni bila knjižena (nismo dobili odločbe o parcelaciji ipd.) ali pa da 
je upravitelj kdo drug upravitelj parcele. V primeru, da se ugotovi, da je parcela v 
upravljanju SKLADA , je potrebno parcelo vnesti v dokument Parcele gozdarski 
sektor. Če to ne bomo naredili odločbe ne bomo mogli vnesti. Če pa ugotovite, da 
nismo mi upravitelji, se je potrebno pritožiti na izdano odločbo.  

Uvoz dokumentov v Excel 
 

Iz aplikacije GOZDAR lahko podatke uvažamo v Excel in jih lahko obdelujejo. Ker so 
nekatere tabele zelo obširne z veliko stolpci, vam bomo predstavili uvoz dokumenta v Excel 
samo z določenimi stolpci. Npr. ne želimo izvoziti v Excel koloni »Je Ros« in »Ima odsek«:  

1) izberemo želeno OE ;  
2) Poiščemo stolpec, ki ga ne želimo prenesti (npr. »Je ROS« in »Ima odsek«);  
3) Z  desnim klikom na miški izberemo operacijo Remove This Colomn odstranimo 

izbrano kolono in  
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