Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, Enota Ljubljana, Izpostava Grosuplje izdaja na podlagi Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št.29/11-UPB 8, 43/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US, ZP-1)
po pooblaščeni uradni osebi XXXXXXXXXXXX po uradni dolžnosti v postopku za prekršek proti
kršitelju XXXXXXXXXXXX, zaradi prekrška po 16. točki 1. odstavka 79. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93,13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 115/06, 110/07, 61/2010, 106/2010, 63/13,
17/14, 24/15, ZG),
ODLOČBO O PREKRŠKU
1. Kršitelj XXXXXXXXXXXX, EMŠO: XXXXXXXXXXXX, stanujoč XXXXXXXXXXXX,
do vključno 13.7.2015 ni zagotovil izvedbe sanitarne sečnje z insekti napadenih 45 dreves
iglavcev v izmeri 30,04 m3 v lastnem gozdu na parceli 1640/3, k.o. Borovnica, kar mu je bilo
naloženo z odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del Zavoda za gozdove
Slovenije št. 3408-XXXXXXXXXXXX/15 z dne 24.6.2015, s čimer je kršil prvi odstavek 29. člena
Zakona o gozdovih in s tem storil prekršek po 16. točki 1. odstavka 79. člena Zakona o gozdovih.
2. Kršitelju se na podlagi tretjega odstavka 79. člena Zakona o gozdovih, v zvezi s tretjim
odstavkom 52. člena Zakona o prekrških
izreče
globa v znesku 400,00 EUR (štiristo evrov 00/100).
Globo je treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku na transakcijski račun
številka
01100 - 8450047072, model 11, sklic 23361 – 7120010 oziroma po priloženem univerzalnem plačilnem nalogu.
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, lahko v osmih dneh po
pravnomočnosti odločbe plača polovico izrečene globe. V primeru plačila globe pred
pravnomočnostjo odločbe, zahteva za sodno varstvo ni dovoljena. Kršitelj lahko, v roku določenem
za plačilo celotne izrečene globe, višje od 120 evrov, kar je trikratni znesek najnižjega znesek s
17. členom ZP predpisane globe, predlaga plačilo globe v obrokih.
Storilec, ki zaradi premoženjskega stanja ne more plačati globe, lahko najkasneje v osmih dneh
po poteku roka za plačilo globe prekrškovnemu organu predlaga, da se globa nadomesti z opravo
določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti, sicer se globa prisilno
izterja.
Če je storilcu dovoljeno obročno odplačevanje na osnovi 2. odstavka 18. člena ZP-1, mora te
plačevati v določenih rokih; če zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zamude zapadejo
v plačilo še neplačani obroki.
3. Kršitelj XXXXXXXXXXXX mora, po pravnomočnosti odločbe, plačati sodno takso v višini 40
evrov.
Sodno takso je potrebno plačati v izrečeni višini v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe ali v tem
roku predlagati plačilo sodne takse na obroke, sicer bo prisilno izterjana.

O morebitnih drugih stroških postopka iz prvega odstavka 143. členu ter odvzemu premoženjske
koristi po 28. členu zakona o prekrških, bo odločeno s sklepom.

OBRAZLOŽITEV:
Pooblaščena uradna oseba je na podlagi četrtega odstavka 55. člena ZP-1 pisno pozvala kršitelja,
da poda pisno izjavo o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku 5. dni od vročitve obvestila. V
pozivu je bil kršitelj na osnovi 2. odstavka 55. člena ZP-1 poučen, da se lahko izjavi o dejstvih
oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega ni dolžan storiti, če pa se bo izjavil, pa ni dolžan
izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje in da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist,
ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati. Kršitelj se je pozivu pooblaščene uradne
osebe, ki ga je prejel dne 3. avgusta 2015, v predpisanem roku odzval in dne 9.8.2015 podal svojo
izjavo. V njej je zapisal, da se je za posek napadenega lesa dogovoril s XXXXXXXXXXXX, ki je
izvajal sanacijo sosednje parcele, ki pa mu zaradi zasedenosti do navedenega datuma ni uspelo
izvršiti sečnje, zato je posek v vmesnem času začel izvajati sam in je posekal 60% napadenih
dreves, za izvlek hlodovine pa je s XXXXXXXXXXXX dogovorjen v naslednjem tednu.
Gozdarski inšpektor je dne 30.7.2015 z vpogledom v uradne evidence Zavoda za gozdove
Slovenije ugotovil, da je ZGS dne 24.6.2015 izdal XXXXXXXXXX Vrhnika, odločbo o izvedbi
sanitarne sečnje št. 3408-XXXXXXXXXXXX/15, s katero je določil, da mora zavezanec v lastnem
gozdu na parceli XXXXXXXXXXXX, k.o. Borovnica, v 14 dneh po vročitvi odločbe opraviti sanitarno
sečnjo z insekti napadenih dreves, to je posekati in izdelati 45 dreves iglavcev v izmeri 30,04 m3.
Odločba je postala izvršljiva 14.7.2015. Ker zavezanec naloženih del ni opravil v določenem roku,
mu je ZGS dne 27.7.2015 izdal sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi št. 3408XXXXXXXXXXXX/15-1, s katerim je bil določen naknadni rok za izvršbo 10 dni po vročitvi
omenjenega sklepa.
Pooblaščena uradna oseba je svojo odločitev sprejela na podlagi izjave kršitelja z dne 9.8.2015
in vpogleda gozdarskega inšpektorja v uradne evidence Zavoda za gozdove Slovenije z dne
30.7.2015. Kršitelj se mora zavedati, da ima z lastništvom gozdov poleg pravic tudi obveznosti.
Med temi je ena pomembnejših da v predpisanem roku poseka in izdela z insekti napadena
drevesa. S prekoračitvijo roka je omogočeno nadaljnje širjenje podlubnikov, s čimer se ogroža
sosednje gozdove.
Po tako izvedenem dokaznem postopku je pooblaščena uradna oseba ugotovila, da kršitelj do
vključno 13.7.2015 ni zagotovil izvedbe sanitarne sečnje z insekti napadenih 45 dreves iglavcev
v izmeri 30,04 m3 v lastnem gozdu na parceli XXXXXXXXXXXX, k.o. Borovnica, kar mu je bilo
naloženo z odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del Zavoda za gozdove
Slovenije št. 3408-XXXXXXXXXXXX/15 z dne 24.6.2015, s čimer je kršil prvi odstavek 29. člena
Zakona o gozdovih in s tem storil prekršek po 16. točki 1. odstavka 79. člena Zakona o gozdovih,
za katerega je predpisana globa v razponu od 400 do 800 evrov. V skladu s tretjim odstavkom
52. člena zakona o prekrških je kršitelju izrečena globa, ki je sicer predpisana v razponu, v višini
najnižje predpisane mere.
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim odstavkom
58. člena ZP mora kršitelj plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi taksne tarife 8.1 Zakona
o sodnih taksah, ki določa sodno takso za redni sodni postopek, in sicer po tarifni številki 8111 v

višini 10 odstotkov zneska globe, ki znaša 400 evrov ( 10 % od vrednost globe, vendar ne manj
kot 40 evrov in ne več kot 10.000 evrov).
Sodno takso plačajte po priloženem UPN ali na prehodni račun prekrškovnega organa, št.:
01100 - 8450048527, model 11, sklic 23361 – 7120087 – 21272080
Če bo odločba s pravnim sredstvom spremenjena na način, ki vpliva na odmero globe ali stroškov
postopka bo prekrškovni organ izdal nov UPN ali poziv za plačilo.
Vložena zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o plačilu globe in sodne takse.
PRAVNI POUK: Proti odločbi o prekršku sme vložiti kršitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma
zagovornik zahtevo za sodno varstvo. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži pisno, v roku 8 dni
od vročitve odločbe o prekršku. Vložiti jo je treba po pošti ali osebno v 2 izvodih pri prekrškovnem
organu, ki je odločbo o prekršku izdal. Če bo prekrškovni organ ugotovil, da je zahteva za sodno
varstvo dovoljena in podana pravočasno, bo o njej odločil sam oz. jo bo posredoval v odločanje
krajevno pristojnemu sodišču prve stopnje.

Številka: 710-1067/2015-4
Datum: 13.8.2015

Mp

XXXXXXXXXXXX

Pooblaščena uradna oseba
Gozdarski inšpektor

Priloga:
- 2 x UPN
VROČITI:
1. XXXXXXXXXXXX - osebno

