
Številka: XXXXXXXXX 

Datum: 28. 10. 2014 

 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Enota Celje, 
XXXXXXXXX, gozdarska inšpekcija, izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 1. alinee 3. odstavka 77. člena 
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,67/02,110/07,106/10,63/13,17/14 ZG) ter po skrajšanem 
ugotovitvenem postopku ob uporabi 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06, 126/07, 65/08, 8/10, ZUP) zoper XXXXXXXXX, 1000 Ljubljana, v zadevi prevoz gozdno lesnih 
sortimentov s kamioni po gozdni vlaki naslednjo : 

 

O D L O Č B O 

 

 
1. XXXXXXXXX, 1000 Ljubljana; DŠT : XXXXXXXXX, ki izvaja prevoz gozdno lesnih sortimentov 

po nelegalno rekonstruirani prometnici od konca gozdne ceste št. XXXXXXXXX »odcep odd 12 - 
suha smreka« v revirju Ter do meje ods XXXXXXXXX v revirju Rečica, na skupni ocenjeni razdalji 
1600 m mora takoj prenehati izvajati prevozi gozdno lesnih sortimentov s kamioni po navedeni 
gozdni vlaki vse dokler se za obravnavano prometnico ne pridobi vse ustrezne dokumentacije 
(projekta za gozdno cesto s pripadajočimi soglasji) ter se temu ustrezno izgradi gozda cesta. Po 
obstoječih vlakah se lahko izvaja prevoz gozdno lesnih sortimentov s traktorsko prikolico.  

 
2. Rok ustavitve del je bil izdan po ustni odločbi dne 21. 10. 2014 ob 15,20 uri delavcu 

XXXXXXXXX, za investitorja del velja takoj po prejeti pisni odločbi.  

 

3. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 

4. Stroškov postopka ni. 

 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 

Inšpektor je bil dne 21. 10. 2014 po telefonu obveščen, da zgoraj navedena stranka (XXXXXXXXX) izvaja 

prevoz gozdno lesnih sortimentov z gozdarskimi kamioni po nelegalno rekonstruirani oz. novo izgrajeni 

gozdni vlaki v razdalji 1600 m v predelu Konjskega vrha.  

Inšpektor je takoj po telefonu (21. 10. 2014 ob 15, 20 uri) govoril z delavcem XXXXXXXXX in po telefonu 

prepovedal izvajanje prevoza s kamioni po gozdni vlaki, prav tako je prepoved po telefonu dne 23. 10. 2014 

ponovno pojasnil XXXXXXXXX, predstavniku XXXXXXXXX.  

 

Inšpektor je dne 24. 10. 2014 skupaj z delavci ZGS OE Nazarje izvedel ogled nelegalno izgrajene oz. 

rekonstruirane prometnice v območju Konjskega vrha. Ugotovil je, da se je od zaključka gozdne ceste št. 

XXXXXXXXX »odcet odd 12- suha smreka« obstoječa vlaka v smeri proti Konjskemu vrhu rekonstruirala v 

ocenjeni razdalji 1000 m, vozni planum se je poravnal, razširil na širino od 3,5 m do 4,5 m, mestoma 5,0 m; 

višine brežin so od 0,5 m do 2,5 m. Obstoječa vlaka (ki se je nelegalno rekonstruirala) ni bila priključena na 

novo zgrajeno vlako čez pašnik na parceli št. XXXXXXXXX in XXXXXXXXX k.o. Ter (Elabotat ZGS izdelan 

s pripadajočimi soglasji); za to je bilo v ocenjeni razdalji 200 m izgrajena dvojna serpentina z radijem 8 m in 

7m, ki se je priključila na legalno trasirano vlako čez pašnik ; dolžina te vlake je po oceni 400 m.  



Vozni planum celotne dolžine navedene prometnice je bil v razdalji 1600 m utrjen, povaljan s pridobljenim 

materialom na kraju samem ter dodatno z gramozom pridobljenim v stranskem odvzemu ob gozdni cesti na 

parceli št. XXXXXXXXX, k.o. Ter.  

Na vozišču navedene prometnice so bili na celotni dolžini 1600 m vidni sledovi vožnje kamionov (kolesnice).  

 

Obravnavana prometnica je v območju krajinskega parka Golte, v območju Natura 2000, v ekološko 

pomembnem območju Kamniško-Savinjskih Alp. 

 

Inšpektor je prevoz s kamioni po gozdnih vlakah ustavil vse do pridobitve veljavnega projekta za gozdno 

cesto z ustrezno izdanimi soglasji ter ustrezno izgradnjo gozdne prometnice - gozdne ceste .  

Spravilo gozdno lesnih sortimentov se po obravnavanih gozdni vlaki do začetka gozdne ceste št. 

XXXXXXXXX lahko izvaja s traktorsko prikolico.  

 

  

Po določbi 37. člena Zakona o gozdovih je potrebno gozdne prometnice graditi in vzdrževati v skladu z 

določili Zakona o gozdovih. Omenjeni poseg je bil izveden brez izdelanega projekta gozdne ceste s 

pripadajočimi soglasji.  

 

V skladu s 3. alineo 1. odstavka 77. člena ZG, ima gozdarski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega 

nadzora nad izvajanjem ZG in predpisov izdanih na njegovi podlagi, kadar ugotovi, da so ti predpisi kršeni, 

pravico in dolžnost, da ustavi vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 

izdanih predpisov, ker se je izvajal prevoz gozdno lesnih sortimentov po nelegalno razširjenih in utrjenih 

gozdnih vlakah, je bila taka uporaba gozdnih vlak s strani gozdarskega inšpektorja ustavljena.  

 

Tretja točka izreka temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07). 

Z navedenimi dejstvi je odločba utemeljena. 

 

Neupoštevanje izdane odločbe inšpektorja se kaznuje z globo 1.200,00 EUR za pravno osebo in 600,00 

EUR za odgovorno osebo za vsak ponovni kamionski prevoz gozdno lesnih sortimentov posebej po 

obravnavanih vlakah.  

 

Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 

Dunajska 22, v roku 15 dni od prejema te odločbe. Pritožbo se poda organu, ki je odločbo izdal, pisno ali 

ustno na zapisnik. Upravno takso za pritožbo v vrednosti 18,12 EUR je po tarifi številka 2 Zakona o upravnih 

taksah (Ur.l.RS, št. 42/07,26/07, 88/2010, ZUT) potrebno poravnati na račun št. 01100 8450103429, model 

11, sklic 23140-7120010-19268279. 

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je, na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list 

RS, št. 42/07, ZUT- UPB3), takse prosta. 

 

 

 

 

XXXXXXXXX 

gozdarski inšpektor 

 

 

 

 



V vednost: 

- E-pošta ZGS OE Nazarje  

 

Vročiti:  

 - XXXXXXXXX – obvezno osebno 

 


