
Številka: XXXXXXXXX 

Datum: 26.3.2015 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo, 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, 17/14), na 

podlagi 1. alinee 1. odstavka  32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št.43/07 UPB1, 

40/14) ter ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2, 126/07, 

65/08, 8/10, 82/13), XXXXXXXXX, v inšpekcijski zadevi sanacije z izkopnim zemeljskim materialom zasipane 

gozdne površine, naslednjo 

 

ODLOČBO 
 

1. XXXXXXXXX, mora sanirati gozdno zemljišče površine velikosti okoli 1 ar na parc. št. XXXXXXXXXin 

v skrajnem južnem delu parc. št. XXXXXXXXX v k.o. Trobni dol, ki ga je zasipal z izkopnim zemeljskim 

materialom. Nasuti material mora odstraniti iz gozda, očistiti oba jarka ter oblikovati brežino z nižjim 
naklonom. Dela morajo biti izvedena v suhem vremenu, zavezanec mora paziti, da ne bo kalil voda 
v vodotoku. Iz gozda mora odstraniti tudi odpadno pnevmatiko. Rok izvršitve: 15.5.2015.  

 
2. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.  

 
3. Stroškov postopka ni. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Gozdarska inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je opravila pregled 

lokacije gozda na skrajnem severozahodnem delu parc. št. XXXXXXXXX (last XXXXXXXXX) in na skrajnem 

južnem delu parc. št. 1586/4XXXXXXXXX (solast XXXXXXXXX). Ugotovljeno je bilo, da je bil na stiku 

kmetijskega zemljišča in gozda nasut od drugod pripeljani izkopni zemeljski material, ki je bil v večji količini 

že potisnjen po strmini navzdol v gozd.  

 

Nasipani kup ob meji parcel je segal v dolžino okoli 15 m, v gozdu pa je imel nasip obliko trikotnika, saj gre 

za teren med dvema jarkoma, ki se ob vznožju brežine združita. Zasutega je bilo okoli 1 ar površine gozda, 

na kateri stoji smreka, ki je imela v času pregleda že močan osip iglic, nahajala pa se okoli 4m od roba 

travnika. Drugo okoliško, a tanjše drevje, je bilo zaradi premika zemljin nagnjeno, poruvano in polomljeno. 

Ob severovzhodnem robu nasipa v gozdu se je nahajal iztok iz cestnega propusta, v času pregleda po tem 

jarku voda ni tekla. Na zahodni strani nasipa pa se v zgornjem delu nahajal iztok iz cevi, pod iztokom pa je 

potekala zasuta rumena drenažna cev. Niže je pritekla izpod zasutja voda, ki je odtekla v potok oz. vodotok, 

v katerem se je v času pregleda nahajala voda. Ob robu nasipa je bila odložena večja pnevmatika. Zaradi 

nasutja izkopnih zemeljskih materialov je bilo na prizadeti gozdni površini uničeno rastje in stabilnost 

gozdnih tal, meteorne in druge vode pa so nasut material izpirale v vodotok. Zavod za gozdove soglasja za 

izveden poseg v gozd ni izdal. 

 

Dne 20.11.2014 je gozdarska inšpektorica na mestu samem opravila razgovor s povzročiteljem zasipavanja 

XXXXXXXXX, ki je obrazložil, da je zemeljske mase nakopal ob svoji domačiji, okoli 100 m3, nato pa jih 

navozil na obravnavano lokacijo z namenom poravnave travnika. Večino navoženega materiala je za 

poravnavo travnika tudi porabil, del pa ga je nasipal ob rob gozda, od tega pa je del poplazil v jarek v gozdu. 

Gozdarska inšpektorica ga je seznanila, da njegovi izjavi o plazenju ne sledi, saj je razvidno, da je bil 

material namensko potisnjen po strmini v gozd, med obema pregledoma pa je res ob robu travnika utrgalo 

navoženi material, ker brežina ni stabilna. 



 

Izrek odločbe, ki jo Gozdarska inšpekcija izdaja na podlagi pristojnosti in dolžnosti, katere ji podeljuje 1. 

alinea 3. odstavka 77. člena Zakona o gozdovih, gre za odreditev ukrepov za odpravo nepravilnosti, temelji 

na naslednjih določilih zakonodaje:  

 

1. odstavek 18. člena Zakona o gozdovih prepoveduje v gozdovih vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost 

sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj 

ali namen. 

 

1. odstavek 21. člena Zakona o gozdovih določa, da je za posege v gozd treba pridobiti soglasje Zavoda za 

gozdove. 

 

V skladu z ugotovljenim dejstvom, da je XXXXXXXXX na gozdno rastišče odlagal izkopne zemeljske materiale 

brez pridobljenega soglasja Zavoda za gozdove oz. drugega upravnega dovoljenja, ki bi mu dovoljevalo 

poseganje v gozd, in posledično uničeval gozdno rastišče, saj je zmanjšal plodnost rastišča in rastnost 

sestoja, kakor tudi stabilnost gozda na prizadetem aru površine, je bilo zaradi sanacije prizadetega gozda 

potrebno odločiti, kakor je navedeno v  izreku odločbe pod prvo točko. Za predpisane ukrepe sanacije na 

parceli št. XXXXXXXXX, ki je v lasti XXXXXXXXX, se solastnika strinjata, da jih izvede povzročitelj zasipanja, 

torej XXXXXXXXX. 

 

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, gozdarstvo in prehrano, 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, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 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: 23361-7111002-20344344 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 

 


