Številka: XXXXXXXXX
Datum: 30.9.2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, gozdarska inšpekcija, izdaja po
uradni dolžnosti na podlagi 1. odstavka 75. člena in 1. alinee 3. odstavka 77. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13), na podlagi 1. alinee 1. odstavka 32. člena Zakona
o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 UPB1) ter ob uporabi Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2, 126/07, 65/08, 8/10), XXXXXXXXX, v inšpekcijski zadevi prepovedi
paše in odstranitve električnega pastirja iz gozda, naslednjo

ODLOČBO
1.) XXXXXXXXX, Laško, mora v gozdu na parcelah št. XXXXXXXXX in XXXXXXXXX v k.o. Rečica prenehati
pasti živino (goveda in konje) ter odstraniti električnega pastirja, s katerim je ogradil del gozda na
navedenih parcelah.
2.) Rok izvršitve: 10.10.2013.
3.) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
4.) Stroškov postopka ni.

OBRAZLOŽITEV:
Gozdarska inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje je dne 28.8.2013 opravila pregled gozda na
parcelah št. XXXXXXXXX in XXXXXXXXX v k.o. Rečica, ki so v lasti XXXXXXXXX, Laško.
Ugotovljeno je bilo, da je bila površina okoli 20 arov gozda na navedenih parcelah marca 2013 posekana
tako rekoč na golo, odstranjena so bila skoraj vsa drevesa, ostalo je le nekaj posameznih dreves in mladih
smrek, površina pa se je že zaraščala s panjevskimi odganjki in grmovnicami. Posekana površina je bila v
času pregleda ograjena z električnim pastirjem, postavljenim na količke, mestoma pa so bili izolatorji pritrjeni
na robna drevesa. Na posekani površini in na manjšem travniku nad njo, ki je ograjen v skupni pašnik, se
je paslo šest glav goveda in dva konja. V zahodnem delu posekane površine se je nahajala večja kovinska
kad, iz katere so se živali napajale, po gozdu pa so bile napeljane plastične cevi. Gozdna tla so bila kot
posledica paše močno shojena, predvsem ob ograji, zaradi česar vznik mladja ali drugega rastja ni možen.
Dne 18.9.2013 je XXXXXXXXX med drugim izjavil, da posekane površine ne namerava spreminjati v travnik
ali pašnik, namerava obdržati gozd. Sosedu, ki ima njegove kmetijske površine v najemu, je dovolil, da letos
površino ogradi z električnim pastirjem in na njej pase živino. Ni vedel, da se to ne bi smelo.
Izrek odločbe, ki jo gozdarska inšpektorica izdaja na podlagi pristojnosti in dolžnosti, katere ji podeljuje 1.
alinea 3. odstavka istega člena (odreditev ukrepov za odpravo nepravilnosti), temelji na naslednjih določilih
zakonodaje:
24. člen Zakona o gozdovih dovoljuje ograditev gozda le za določene namene, 32. člen istega zakona pa
pašo v gozdu prepoveduje, paša je lahko dovoljena le izjemoma z gozdnogojitvenim načrtom na podlagi
kriterijev, določenih v predpisu o varstvu gozdov.

V skladu z ugotovljenim dejstvom, da je XXXXXXXXX v vegetacijski sezoni leta 2013 dovolil ograditev svojega
posekanega gozda z električnim pastirjem in pašo živine znotraj ograjene površine, ne da bi pašo dovoljeval
gozdnogojitveni načrt, je bilo potrebno odločiti, kakor je navedeno v izreku odločbe pod točko 1.
Izrek odločbe v 2. točki temelji na določilu 30. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Neizvršitev inšpekcijske odločbe predstavlja prekršek, ki se sankcionira.
Postopek je uveden po uradni dolžnosti, zato stroški ne bremenijo stranke.
Z navedenimi dejstvi je odločba utemeljena.
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 poda pri organu, ki je odločbo izdal, to je na Inšpektoratu
RS za kmetijstvo in okolje, Enota Celje, Opekarniška c. 2, Celje, pisno ali ustno na zapisnik. Za pritožbo je
potrebno plačati po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 UPB5) upravno takso v
višini 18,12 EUR. Plačate jo na transakcijski račun št. 01100-8450103429, model 11, sklic: 23361-711100216430808 in nam skupaj s pritožbo pošljete dokazilo o plačilu.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. čl. Zakona o upravnih taksah takse prosta.

XXXXXXXXX
gozdarska inšpektorica

Vročiti: XXXXXXXXX, osebna vročitev

