Navodila za določanje dejanske rabe na gozdnih zemljiščih v skladu z dogovorom
MKO/ZGS iz dne 30.5.2013
Načeloma predpostavljamo, da je maska ZGS pravilna, v primerih, ko pa presodimo, da gre
morebiti za napako v maski ZGS, ravnamo na sledeče načine:
1. Na območjih, kjer so v RKG vrisani GERKi in je na teh območjih ZGS maska se
določi kmetijska raba v skladu z DOF brez opomb.

Če na območjih, kjer je maska ZGS ni vrisanih GERKov, pa je iz DOF (nujna je tudi
primerjava s starejšimi DOF posnetki, s katerih ugotovimo, ali je šlo v preteklosti za
kmetijsko površino!) razvidno, da ne gre za strnjen gozd in da ne gre za primere
gospodarjenja z gozdovi (sečnja ipd.) ali npr. za požar, vetrolom ipd., in so potencialna
kmetijska zemljišča (npr. 1800, pašniki) določimo ustrezno kmetijsko rabo glede na DOF
in na te poligone NUJNO vpišemo pod opombo: zgs.

2. Gozdni rob se glede na DOF usklajuje z masko ZGS do odstopanja 15m.
3. Na območjih, kjer je na DOF sicer viden strnjen gozd, ki je vizualno del gozda, pa na
teh območjih ni maske ZGS, se določi kmetijska raba (1500 ali 1410- glede na
strnjenost, višino krošenj po DOF) in se na ta poligon NUJNO vpiše pod opombo: zgs.

4. Na območjih znotraj gozda, kjer je iz maske ZGS izločen del površine (je luknja v
ZGS), na njem pa je na DOF viden gozd, se določi kmetijska raba (1500 ali 1410glede na ortofoto) in se na ta poligon NUJNO vpiše pod opombo: zgs.

5. Na območjih, kjer je iz DOF viden strnjen gozd in sta na njem maska ZGS in krčitev,
pa na tej površini še ni vrisanega GERKa določimo rabo gozd (2000).

6. Daljnovodi znotraj gozda in na robovih gozda se uvrščajo med ostala gozdna
zemljišča in jih zato zajamemo pod gozd (2000), razen v primeru, ko je pod
daljnovodom vzpostavljeno kmetijsko zemljišče (DOF ali terenski ogled), ne glede na
to, da je na tem delu maska ZGS ali maska Osnutki- primer v sliki spodaj.

7. Na delih, kjer so znotraj gozda vidne površine, ki niso gozd in na njih ni maske ZGS
določimo ustrezno rabo glede na DOF, opombe ni.

8. Na delih, kjer je iz DOF razvidno, da gre na površini za gospodarjenje z gozdovi
(poseka, pogozditev po poseki ipd.) ali za snegolome, vetrolome ipd. in je na teh delih
maska ZGS, ter je na vseh starejših DOF na tej površini viden gozd, določimo rabo
gozd (2000) (s tem da ni potreben poseben poligon in ni potrebna opomba zgsposeben poligon na xy: 417033,4725 , 55521,883 torej ni potreben in ni potrebna
opomba).

