
 
 

UŠP:  
SISAK                

 
  Šumarija:           PETRINJA 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2021. god. 

Gospodarska jedinica : Kotar Stari gaj 

Odjel / Odsjek : 6a, 32a 
 

 

Početak radova : 01.12.2021.g. 

Planirani završetak : 31.12.2021.g. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

                                       Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata)       

 

U              Petrinji  ,         12.11.2021. god. 
 

      Elaborat izradio:                                                                                    Upravitelj šumarije: 

   Martina Vlašić dipl. ing. šum.                  Goran Kaurin dipl. ing.šum. 

                                                                                       



 



IZVOĐAČ RADOVA: VANJSKI     IZVOR SREDSTAVA: BOŠ/ZOŠ čl.28 
  
  
OPIS SADAŠNJEG STANJA  

  
U g.j. Kotar Stari gaj potrebno je popraviti zaštitne brklje na šumskim cestama koja će dodatno 
spriječiti neovlašteni ulazak u državnu šumu. Treba popraviti brklje na mjestu prikazanom na karti i 
na način opisan u ovom elaboratu. Treba popraviti i zavariti naslone za rampu kako bi se mogle 
normalno zaključavati. Naslon rampi ponovno zabetonirati. 

  
  
  
VRSTA I OPIS ZAHVATA  

RAMPE –   
 Rampa se izrađuje od metalnih profila u dimenzijama poprečnih presjeka kako je 

prikazano na skici  
 izraditi prema skici u elaboratu i dimenzijama građevnih elemenata  
 razmak između nosivih stupove je prema uvjetima na terenu – na skici je okviran kao 

i duljina kraka pokretnog dijela rampe  
 radove s betonom ne raditi u vrijeme velikih vrućina (7.-9. mjesec) radi pucanja 

betona  
 betonske stope zaljevati sljedeća 3 dana nakon ugradnje  
 sustav zaključavanja definirati u suradnji sa šumarijom  
 Treba popraviti i zavariti naslon za rampu kako bi se moglo normalno zaključati 
 Po potrebi naslon rampe ponovno zabetonirati 
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UŠP:  
SISAK                

 
  Šumarija:           PETRINJA 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2021. god. 

Gospodarska jedinica : Petrinjski lug - Piškornjač 

Odjel / Odsjek : 1a 
 

 

Početak radova : 01.12.2021.g. 

Planirani završetak : 31.12.2021.g. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

                                       Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata)       

 

U              Petrinji  ,         12.11.2021. god. 
 

      Elaborat izradio:                                                                                    Upravitelj šumarije: 

   Martina Vlašić dipl. ing. šum.                  Goran Kaurin dipl. ing.šum. 

                                                                                       



 



IZVOĐAČ RADOVA: VANJSKI     IZVOR SREDSTAVA: BOŠ/ZOŠ čl.28 
  
  
OPIS SADAŠNJEG STANJA  

  
U G.j. Petrinjski lug - Piškornjač potrebno je popraviti zaštitnu brklju na šumskoj cesti koja će dodatno 
spriječiti neovlašteni ulazak u državnu šumu. Treba popraviti brklju na mjestu prikazanom na karti i 
na način opisan u ovom elaboratu. Treba popraviti i zavariti naslon za rampu kako bi se moglo 
normalno zaključavati. Naslon rampe ponovno zabetonirati. 

  
  
  
VRSTA I OPIS ZAHVATA  

RAMPE –   
 Rampa se izrađuje od metalnih profila u dimenzijama poprečnih presjeka kako je 

prikazano na skici  
 izraditi prema skici u elaboratu i dimenzijama građevnih elemenata  
 razmak između nosivih stupove je prema uvjetima na terenu – na skici je okviran kao 

i duljina kraka pokretnog dijela rampe  
 radove s betonom ne raditi u vrijeme velikih vrućina (7.-9. mjesec) radi pucanja 

betona  
 betonske stope zalijevati sljedeća 3 dana nakon ugradnje  
 sustav zaključavanja definirati u suradnji sa šumarijom  
 Treba popraviti i zavariti naslon za rampu kako bi se moglo normalno zaključati 
 Po potrebi naslon rampe ponovno zabetonirati 
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