Šifra: XXXXXXXXX
Datum: 31. 12. 2012
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Enota
Koper, Izpostava Postojna, Gozdarska inšpekcija, izdaja po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka
75. člena in 7. alineje 1. odstavka 77. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07,
106/10 v nadaljevanju ZG), 1. alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni
list RS, št. 43/07, v nadaljevanju ZIN) ter ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 UPB-2, 126/07, 65/08, 8/10 v nadaljevanju ZUP) XXXXXXXXX, naslednjo
ODLOČBO
1. XXXXXXXXX d.o.o., XXXXXXXXX, se z dnem vročitve te odločbe, prepove opravljanje
več zaporednih faz s področja izkoriščanja gozdov, ker ni zagotovil, da načrtovanje,
vodenje in nadziranje teh del opravlja delavec, ki ima najmanj 5. raven izobrazbe
gozdarske smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri delih v gozdu.
2. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, MŠ: XXXXXXXXX, se z dnem vročitve te odločbe, prepove
opravljanje dejavnosti: 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti in
02.400 Storitve za gozdarstvo, ker nihče od zaposlenih ne izpolnjuje minimalnih
pogojev strokovne usposobljenosti za opravljanje teh del.
3. Dejavnost 02.200 Sečnja lahko izmed vseh zaposlenih, na dan 29. 12. 2012, opravlja
samo XXXXXXXXX, rojen XXXXXXXXX, ostali zaposleni ne izpolnjujejo minimalnih
pogojev strokovne usposobljenosti za opravljanje teh del.
4. Stroškov postopka ni.
5. Pritožba ne zadrži izvršitve.
OBRAZLOŽITEV:
Gozdarska inšpekcija je dne 25. 05. 2011 pisno pozvala XXXXXXXXX d.o.o., da v določenem roku
predloži dokumentacijo, s katero izkazuje usposobljenost za delo v gozdu za tiste zaposlene, ki to
dejavnost tudi dejansko opravljajo.
Dne 06. 07. 2011 je direktor XXXXXXXXX d.o.o., XXXXXXXXX podal izjavo na zapisnik in predložil
zahtevano dokumentacijo, na podlagi katere je gozdarska inšpekcija izrekla OPOZORILO po Zakonu o
inšpekcijskem nadzoru in določila rok za odpravo nepravilnosti in sicer, da mora XXXXXXXXX d.o.o
najpozneje do 01. 12. 2012 dopolniti manjkajočo dokumentacijo in gozdarski inšpekciji predložiti kopije
ali dati na vpogled ustrezne certifikate nacionalnih poklicnih kvalifikacij za svoje zaposlene, ki opravljajo
gozdarsko dejavnost, kar je v skladu s 7. alineo 1. odstavka 77. člena ZG. Pogoje določa Pravilnik o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35 /94, 50/06,
74/11, 80/12, v nadaljevanju: pravilnik). Izvajalci, morajo pristojni gozdarski inšpekciji pri izvajanju
nadzora z dokazili izkazati, da izpolnjujejo pogoje o strokovni usposobljenosti delavcev in pogoje, ki se
nanašajo na izvajanje del v gozdovih iz predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce,
delovno opremo in osebno varovalno opremo (9. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih; Uradni list RS, št. 50/06).
Ker XXXXXXXXX d.o.o v razumnem roku, ki je bil, zaradi večjega števila zaposlenih, daljši od enega leta,
ni predložilo dokazil, da kateri izmed njegovih zaposlenih delavcev izpolnjuje minimalne pogoje glede
strokovne usposobljenosti za gozdarske dejavnosti, je odločeno kot piše v izreku te odločbe in kar
temelji na 2. odstavku 19. členu Zakona o gozdovih, ki pravi: »Dela v gozdu lahko opravljajo za ta dela
registrirane fizične ali pravne osebe (izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne
usposobljenosti.«

Pogoje predpisuje pravilnik, ki v četrtem členu v povezavi s tretjim členom pravi, da mora izvajalec, ki
opravlja več zaporednih faz s področja izkoriščanja gozdov zagotoviti, da načrtovanje, vodenje in
nadziranje teh del opravlja delavec, ki ima najmanj 5. raven izobrazbe gozdarske smeri in najmanj eno
leto delovnih izkušenj pri delih v gozdu. Ker XXXXXXXXX d.o.o tega ni zagotovilo (inšpekcijski zapisnik z
dne 29. 12. 2012) je odločeno kot piše v prvi točki izreka te odločbe.
V petem členu v povezavi z devetim členom pravilnika je predpisana strokovna usposobljenost za
delavce, ki opravljajo posamezne faze del v gozdu, ki jo izkazujejo z:
 dokazilom o opravljenem tečaju za dela v gozdu, ki ga je organizirala gozdnogospodarska
organizacija do 25. 06. 1993 ali
 dokazilom o opravljenem preizkusu znanja pri pooblaščeni gozdarski strokovni organizaciji do
01. 01. 1996 ali
 spričevalom o ustrezni stopnji in smeri izobraževanja (poklicna gozdarska šola) ali
 certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
Na pregledu, na sedežu d.o.o., dne 29. 12. 2012, je XXXXXXXXX povedal, da je 28. 12. 2012 na SGLŠ
v Postojni vložil osebne mape za svoje zaposlene, razen za XXXXXXXXX, ki mu pogodba o delu preteče
28. 02. 2013 in XXXXXXXXX, ki se bo upokojil predvidoma julija 2013. S tem je začel postopek
pridobivanja NPKjev. Predložil je tudi Potrdilo številka 43/74 z dne 28. 05. 1974, ki ga je XXXXXXXXX
izdalo Gozdno gospodarstvo Postojna za strokovno usposobljenost za gozdnega delavca – motorista.
Na podlagi tega je odločeno kot piše v drugi in tretji točki izreka.
Peta točka izreka temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07).
Z navedenimi dejstvi je odločba utemeljena.
OPOZORILO:
V skladu z 38. členom zakona o inšpekcijskem nadzoru se kaznuje s 1500,00 € pravna oseba in s 500
€ odgovorna oseba pravne osebe, ki ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana in to
v roku 15 dni od prejema te odločbe. Pritožba se lahko poda pri organu, ki je odločbo izdal, to je na
Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Enota Koper, Izpostava Postojna,
Kolodvorska 5a, Postojna, pisno ali ustno na zapisnik. Za pritožbo je potrebno plačati 18,12 EUR
upravne takse po tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, ZUT-UPB5). Upravno
takso se nakaže: IRSKGH Parmova 33, 1000 Ljubljana, Številka računa: 011008450103429, Referenca:
11, Sklic: 23140-7111002- 14669729.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. čl. ZUT takse prosta.

XXXXXXXXX
gozdarska inšpektorica

Vročiti:

-

XXXXXXXXX d.o.o., XXXXXXXXX – s povratnico
XXXXXXXXX – z isto pošto

