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ZADEVA:  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13-ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na … 
seji dne … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gozdovih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem  postopku.

Prejmeta:
- Državni zbor Republike Slovenije
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
- Mag. Dejan Židan, minister;
- Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka;
- Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
- Mag. Robert Režonja, vodja Sektorja za gozdarstvo;
- Tanja Krebs, Služba za pravne zadeve.

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA
4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem zboru 
RS z obrazložitvijo razlogov: 

V skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) predlagamo obravnavo zakona po skrajšanem postopku, ker gre za manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve veljavnega zakona.

Ker nov zakon, ki ureja davek na nepremičnine, predvideva ukinitev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, v 
tem zakonu določamo pravno podlago za zagotovitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova zbranih 
sredstev iz davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.



Z uveljavitvijo tega zakona bo omogočena učinkovitejša in preglednejša sledljivost gozdno lesnih sortimentov z 
namenom izvajanja Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o 
določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 295 z dne 12. 11. 
2010, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 995/2010/EU) ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012 z 
dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov 
nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 177 z dne 7. 7. 2012, str. 
16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 607/2012/EU).

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

Zakon, ki ureja davek na nepremičnine, ukinja dosedanji sistem pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, zato je 
za zagotovitev sredstev za vzdrževanje gozdih cest treba čimprej dopolniti Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 
30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10 in 63/13; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih).
Uredba 995/2010/EU se je začela uporabljati 3. 3. 2013, zato je za učinkovito izvajanje navedene uredbe in 
njene izvedbene uredbe (Uredba 607/2012/EU) nujno ustrezno dopolniti Zakon o gozdovih. 
   

5. Kratek povzetek gradiva:

Zakon o gozdovih določa, da lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina je 
prihodek lokalne skupnosti, ki jo mora lokalna skupnost nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Višino 
pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka. Vzdrževanje gozdnih 
cest je nujno za gospodarjenje z gozdovi, prav tako pa tudi za zagotavljanje številnih javnih funkcij (za izvedbo 
preventivnih ukrepov ter za učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, 
snegolom, vetrolom, poplave, karantenske bolezni, škodljivci), marsikje pa so gozdne ceste predstavljajo edini 
dostop do hribovsko gorskih kmetij. 
Ker nov zakon, ki bo urejal davek na nepremičnine, predvideva ukinitev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, 
se v zakonu določa pravno podlago za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova zbranega  
davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.

20. oktobra 2010 je bila sprejeta  Uredba 995/2010/EU, ki se je začela uporabljati 3. marca 2013. Da bi 
zagotovili izvajanje Uredbe 995/2010/EU in njene izvedbene uredbe (Uredba 607/2012/EU), se s spremembami 
in dopolnitvami Zakona o gozdovih določa učinkovite ukrepe za sledljivost gozdno lesnih sortimentov. 
Lastnikom gozdov, ki prevažajo gozdno lesne sortimente iz svojih gozdov za lastne potrebe do količine 6 m3, 
se z novelo zakona omogoča, da gozdno lesne sortimente prevažajo brez prevoznice, zakonitost prevoza pa 
dokazujejo z originalom odločbe o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki gozdov morajo voditi 
evidenčni list s podatki o porabi in prometu z lesom.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA



c) administrativne posledice DA 
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA
e) na socialno področje NE

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja: NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

I. Ocena finančnih posledic
Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3

P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov državnega 
proračuna 

- - -

P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvide n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proračuna 
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva
II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih 
postavkah (PP) s predvidenimi zneski:

Šifra PP Ime  p ro računske  
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče 
leto (t)

Z n e s e k  z a  
t+1

SKUPAJ:
Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:

Šifra PP Ime  p ro računske  
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče 
leto (t)

Z n e s e k  z a  
t+1 

SKUPAJ:
Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t)

Z n e s e k  z a  
t+1

SKUPAJ:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR



Mag. Dejan ŽIDAN
MINISTER

Priloga:

Predlog zakona ne uvaja novih finančnih obveznosti za proračun Republike Slovenije. Sredstva za vzdrževanje 
gozdnih cest se zagotavljajo iz naslova pobranega dela davka na nepremičnine iz gozdnih zemljišč v skladu z 
zakonom, ki ureja davek na nepremičnine in se zbirajo na posebnem podračunu državnega proračuna v skladu 
z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 
določa samo način razdelitve že zbranih sredstev po lokalnih skupnostih.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o gozdovih zmanjšujemo javno finančne izdatke za javno gozdarsko 
službo, ki jo opravlja Zavod za gozdove Slovenije, v povezavi z izdajanjem prevoznic, saj strošek izdaje 
prevoznice po novi ureditvi nosi uporabnik (pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov). Sredstva za izvajanje nalog 
prevoza, hrambe in prodaje zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov bo zagotovil Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije v okviru svojega rednega poslovanja. Po izvedeni javni dražbi odvzetih 
gozdnih lesnih sortimentov, se del izkupička od prodaje gozdnih lesnih sortimentov nameni za kritje stroškov, ki 
jih je imel Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS z izvedbo prevoza, hrambe in prodaje, del pa je prihodek 
proračuna RS. Ker Uredba 995/2010/EU daje usmeritev, da se zasežen nezakonito posekan les lahko uporabi 
za namene v javnem interesu, se predlaga, da se del teh sredstev, ki pripada proračunu RS, nameni za 
vzdrževanje gozdnih cest, ki so v javnem interesu. 
8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA
Pripombe je podala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki je podprla predlog zakona v delu, ki določa  
izjemo, da prevoznica ni potrebna za prevoze gozdno lesnih sortimentov do količine 6 m 3 za lastno porabo ter 
v delu, ki določa, da mora Zavod določiti količino in strukturo dreves za posek po drevesnih vrstah in 
debelinskih razredih. KGZS se strinja, se morajo hraniti odločbe ter dokumenti o prodaji lesa (računi, odkupni 
listi ipd.) nasprotuje pa kakršnemu koli vodenje evidenc s strani lastnika gozda. KZGS podpira resno kontrolo 
vseh prevozov lesa, ki bo hkrati preprečevala tudi kraje.  

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:
- Ministrstvu za finance,
- Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvu za pravosodje,
- Ministrstvu za notranje zadeve,
- Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Datum pošiljanja: 21. 11. 2013
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:

Gradivo je usklajeno v pretežni meri

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/
10. Gradivo je lektorirano DA
11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave DA 
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE
12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti

DA

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE



- Jedro gradiva



EVA: 2013-2330-0204

ZAKON
O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH   

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

1.1 Uvod

V Sloveniji je 12.367 km gozdnih cest, ki poleg tega, da omogočajo gospodarjenje z gozdovi, omogočajo tudi
izvajanje številnih nalog, ki so v javnem interesu, in sicer izvedbo preventivnih ukrepov ter učinkovito ukrepanje v 
primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, snegolom, vetrolom, poplave), ter karantenskih bolezni in 
škodljivcev. Prav tako pa gozdne ceste marsikje predstavljajo edini dostop do hribovsko gorskih kmetij, kar je 
temeljnega pomena za ohranitev poseljenosti in razvoj hribovsko gorskih območij.
Po dosedanji ureditvi so največji vir za vzdrževanje gozdnih cest predstavljale pristojbine, ki so jih plačevali 
lastniki gozdov glede na višino katastrskega dohodka.  V letu 2012 je znesek pobranih pristojbin skupno znašal 
1.9 mio EUR. 

Ker zakon, ki bo urejal obdavčitev nepremičnin, ukinja dosedanji sistem pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, 
je potrebno v zakonu, ki ureja gozdove, urediti ustrezno pravno podlago za razdelitev sredstev za vzdrževanje
gozdnih cest iz naslova pobranega davka od gozdnih zemljišč posameznim občinam. 

Namen Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 
23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 995/2010/EU je preprečevanje nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine.
Uredba 995/2010/EU določa, da je prepovedano dajanje nezakonito pridobljenega lesa ali proizvodov iz takega 
lesa na notranji trg EU.
Zato morajo na podlagi Uredbe 995/2010/EU pravne in fizične osebe, ki dajejo na trg les in lesne proizvode imeti 
vzpostavljen sistem potrebne skrbnosti s podatki o: 
- opisu, vključno s trgovskim imenom, vrsto proizvoda in splošnim imenom drevesne vrste, po potrebi pa z 
njegovim polnim znanstvenim imenom, 
- državi pridobivanja, in kadar je to ustrezno: 
- lokalnem področju pridobivanja v tej državi, ter 
- dovoljenju za posek, 
-  količini (izraženi v prostornini, teži ali številu enot), 
- ime in naslov dobavitelja gospodarskega subjekta, 
- ime in naslov trgovca, ki so mu bili les in lesni proizvodi dobavljeni, 
- dokumentacijo ali druge informacije, ki dokazujejo usklajenost tega lesa in lesnih proizvodov z veljavno 
zakonodajo;  
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 določa še, da mora pravna in fizična oseba te podatke hraniti 5 let 
in morajo biti na voljo pristojnemu organu za potrebe pregleda.

Prav tako Uredba 995/20107EU določa, da morajo trgovci v celotni dobavni verigi navesti gospodarske subjekte 
ali trgovce, ki so dobavili les in lesne proizvode in po potrebi, trgovce, ki so jim dobavili les in lesne proizvode. 
Navedene informacije morajo trgovci hraniti najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti pristojnim organom. 

V veljavni ureditvi se sledljivost prometa zagotavlja s prevoznicami, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih 
sortimentov iz gozda do prve prodaje. Pri izvajanju nadzora se je pokazalo, da je za učinkovitejše in celovitejše 
sledenje gozdno lesnih sortimentov potrebno dopolniti obstoječi sistem sledljivosti lesa na način, da se gozdno 
lesne sortimente spremlja iz gozda do končnega kupca. Pri tem je treba pristojnim organom za izvajanje nadzora 



na terenu omogočiti neposreden dostop do podatkov o izdanih odločbah o poseku in prevoznicah. 

Za zmanjšanje administrativnih bremen, kadar lastniki gozdov, ki so fizične osebe iz svojega gozda prevažajo
manjše količine lesa za lastno uporabo, je treba omogočiti, da se zakonitost prevoza lahko dokazuje z 
originalom odločbe o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki gozdov morajo voditi evidenčni list 
s podatki o porabi in prometu z lesom.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji 

Temeljni cilj, ki se ga želi doseči s spremembo zakona je, da se zagotovi pravno podlago za način financiranja
vzdrževanja gozdnih cest, izvajanje Uredbe 995/2010/EU ter Izvedbene uredbe 607/2012/EU), ter učinkovit in 
preglednejši nadzor nad sledljivostjo prometa z gozdno lesnimi sortimenti ter s tem preprečevanja dajanja lesa 
nezakonitega izvora na trg.

2.2 Načela

Načela zakona ostajajo enaka načelom osnovnega zakona. Z zakonom sledimo trajnostnemu, sonaravnemu in 
večnamenskemu gospodarjenju z gozdom. Predlagane zakonske rešitve omogočajo vzdrževanje gozdnih cest, 
kot temeljnega pogoja za gospodarjenje z gozdovi. Z učinkovitejšim nadzorom nad prometom z gozdno lesnimi 
sortimenti in s tem povezanim nadzorom nad zakonitim izvorom lesa se omogoča trajnostno gospodarjenje z
gozdovi na način, da se zagotavlja izvajanje vseh funkcij gozdov (ekološke, socialne in ekonomske).

2.3 Poglavitne rešitve

Z zakonom se določa pravna podlaga za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova pobranega 
davka na nepremičnine od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.
Za vse prevoze gozdnih lesnih sortimentov se zahteva prevoznica. Prevoznico izda Zavod za gozdove Slovenije 
pošiljatelju gozdnih lesnih sortimentov na stroške pošiljatelja. Prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz lastnega 
gozda do največ 6 kubičnih metrov se lahko opravlja na podlagi dovoljenja za posek dreves, ki ga v upravnem 
postopku izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki gozdov, ki so fizične osebe, vodijo podatke o lastni uporabi 
in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti na evidenčnem listu.  

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA

Zakon bo imel pozitivne učinke za državni proračun in druga javno finančna sredstva. Z zmanjšanjem nezakonite 
sečnje in z njo povezano trgovino se bodo posledično povečali tudi prilivi v proračun. 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, 
ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO 
JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v že sprejetem državnem proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE 
PRAVU EVROPSKE UNIJE

Avstrija
Z uveljavljanjem Uredbe o lesu 995/2010 so v Avstriji povezani trije formularji oz. dokumenti (evidenčni list 
lastnika gozda o opravljenih dobavah lesa, tipska dobavnica, kupoprodajna pogodba), pri čemer je jasno 
izpostavljeno:
-sklicevanje na Uredbo o lesu 995/2010



-izjava o legalnosti sečnje oz. izpolnitvi veljavnih predpisov
-izjava o upravičenosti do prodaje/razpolaganja z lesom
Avstrijci so torej oblikovali nov evidenčni list za lastnika gozda, ki sicer ni zakonsko predpisan, vključuje pa vse 
zahteve uredbe (pripravila sta ga Kmetijsko gozdarska zbornica Avstrije in Zveza lastnikov gozdov) ter v izjavo 
vključili tudi že obstoječa tipska  dokumenta, vezana na transport in prodajo lesa, ki ga je pripravilo Združenje za 
gozdarstvo, les in papir (FHP). S tem so poenostavili in povečali dostopnost podatkov o izpolnjevanju uredbe v 
celotni gozdno lesni verigi, tudi za primere nadzora njenega izvajanja. Ta sistem velja tudi za deželo Tirolsko in 
Vorarlberg, ki imata odkazilo. Dovoljenje za posek se na evidenčnem listu beleži v rubriki ostali dokumenti. Sicer 
v Avstriji za prodajo lesa in njegov prevoz s strani države ni predpisanih posebnih dokumentov. Velja le, da mora 
imeti prevoznik pri sebi dokument, iz katerega je razvidno od kod in kam pelje blago, kaj vozi in kdo je naročnik 
prevoza. 
A v s t r i j c i  s o  u r e d b o  v k l j u č i l i  v  s v o j  p r a v n i  r e d  s  s p r e j e t j e m  Z a k o n a  o  t r g o v i n i  z  l e s o m  
(Holzhandelsüberwachungsgesetz – HolzHÜG), s katerim so posegli tudi v Zakon o Uradu za gozd (BFW 
Gesetz) in uradu z njim podelili vlogo pristojne organizacije.  

Nemčija

Nemci so ocenili, da za izpolnjevanje določil Uredbe o lesu 995/2010 zadostuje  evidenca o dobavah lesa, ki jo 
obvezno beleži in hrani lastnik gozda. To na svoji spletni strani precej skopo pojasnjuje Zvezna ustanova za 
kmetijstvo in prehrano (BLE) http://www.ble.de, ki je kot pristojna organizacija (Competent Authority), 
pooblaščena za nadzor nad tržnimi subjekti in trgovci, kakor tudi nad nadzornimi organizacijami v okviru 
uveljavljanja EU-uredbe o lesu.

Uveljavljanje Uredbe o lesu ne posega v dosedanjo ureditev prevozov lesa in trgovine z lesom ter preprečevanja 
utajevanja davkov. Po nemški zakonodaji (Zakon o prevozu blaga) je prevoznik oz. podjetnik na področju 
transporta znotraj Nemčije zavezan dati svojemu šoferju spremljajoči dokument ali podobno potrdilo, v katerem 
so navedeni podatki o naloženem tovoru, kraju nalaganja in razlaganja ter naročniku prevoza.

Nemci so uredbo vključili v svoj pravni red s sprejetjem Zakona o varovanju  trgovine z lesom (Holzhandels-
Sicherungs-Gesetz (HolzSiG) 11. julija 2011 in njegovo dopolnitvijo 3. maja 2013. Z zadnjo spremembo so v 
zakon vključili tudi les iz EU. 

Italija (Južna Tirolska)

V okviru izpolnjevanja zahtev t.i. Uredbe o lesu, ki ureja sistem sledljivosti lesa v EU, na Južnem Tirolskem, kjer 
imajo sicer sistem odkazila, primerljiv z našim, niso uvajali nobenih novosti.

Pri njih si tolmačijo, da že obstoječa odločba/odkazilni protokol vsebuje vse podatke, ki jih zahteva Uredba 
995/2010. To pomeni, da lastnik gozda, ki kot prvi daje les na trg, s tem izpolnjuje z uredbo predpisane zahteve. 

Za prevoz lesa so na Južnem Tirolskem potrebni splošni  dokumenti na področju transporta blaga. Enako velja 
za kupoprodajno dokumentacijo in razmerja med lastnikom gozda in kupcem lesa.  

Finska

V okviru izpolnjevanja zahtev t.i. Uredbe (EU) o lesu, ki ureja sistem sledljivosti lesa v EU, so Finci status 
pristojne organizacije (Competent Authority) podelili tamkajšnji plačilni agenciji (Mavi-Agency for rural affairs). Ta 
na svojih spletnih straneh precej podrobno razlaga sistem potrebne skrbnosti in s tem povezane obveznosti 
lastnikov gozdov.

Lastnike gozdov obveščajo, da so v uredbo vključeni kot tisti, ki dajejo prvič na trga les in lesne izdelke. 
Legalnost sečnje je na Finskem zagotovljena z obstoječim sistemom, ki ga predpisuje njihov Zakon o gozdovih. 
Bistvo tega sistema predstavlja izjava o napovedi sečnje (forest use declaration), ki jo mora skladno z zakonom 
lastnik gozdov pred načrtovano sečnjo podati na pristojnem državnem t.i. gozdarskem centru (forestry centre). 
Ta dokument skupaj s potrdilom o meritvi lesa (certificate of measurment) na dobavnici tvori sistem potrebne 



skrbnosti, ki ga mora izpolnjevati lastnik gozda. Te dokumente mora hraniti pet let.   

Na Alandskih otokih (Åland Islands), kjer imajo (predvidevam) zahtevnejše pogoje za gospodarjenje z gozdovi, 
potrebno dokumentacijo sestavljajo dovoljenje za obnovo gozdov (regeneration permit), izjavo o redčenju in 
potrdilo o meritvi. Te dokumente je potrebno hraniti pet let. Na teh otokih (ki imajo očitno neko stopnjo 
samostojnosti) je pooblaščena organizacija tamkajšnja vlada. 

Predlog zakona je prilagojen pravnemu redu Evropske unije.

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

Sprejem zakona bo imel pozitivne učinke na gospodarjenje z gozdovi, saj daje pravno podlago za razdelitev 
nujno potrebnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim, ki so predpogoj za gospodarjenje z  
gozdovi. Prav tako pa zagotavlja učinkovitejši in preglednejši nadzor glede prometa z lesom, kar bo prispevalo k 
zmanjšanju nezakonite sečnje v Sloveniji.

6.1 Administrativne in druge posledice 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 
Administrativne posledice bodo le v minimalnem obsegu. Za prevoz gozdnih lesnih sortimentov bo pošiljatelj na 
Zavodu za gozdove Slovenije kupil željeno število prevoznic. 

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike
       
Posledice na okolje bodo pozitivne, saj bo zakon prispeval k zmanjšanju nezakonite sečnje, ki ima v veliki večini 
primerov negativne posledice na gozd in ostalo okolje. Tudi ustrezno vzdrževane gozdne ceste omogočajo 
boljše gospodarjenje in ustrezno ukrepanje v primeru bolezni, škodljivcev, naravnih ujm in požarov v gozdu.

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo
       
Zakon ima na gospodarstvo pozitivne učinke, saj tudi v prihodnje zagotavlja sredstva za vzdrževanje gozdnih 
cest. 

6.4 Presoja posledic na socialnem področju

Zakon nima vpliva na socialno področje

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja

Zakon nima posledic na dokumente razvojnega načrtovanja

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa

/

6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

/



II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen

V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 
110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr) se v 3. členu 26. in 27. točka spremenita tako, da 
se glasita:

»26. Vozilo je motorno vozilo ali vprežno vozilo. 

27. Cesta je javna cesta, nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, ali gozdna cesta.«.

Za 27. točko se dodajo 28., 29., 30., 31. in 32. točka, ki se glasijo:

»28. Izrazi javna cesta, nekategorizirana javna cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, motorno vozilo in 
vprežno vozilo imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, motorna vozila in pravila cestnega 
prometa.

29. Pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov je oseba, ki je lastnica teh sortimentov in njihov prevoznik ali jih preda 
drugemu prevozniku za prevoz na podlagi sklenjene pogodbe z njim.

30. Prejemnik gozdnih lesnih sortimentov je oseba, ki jih je upravičena prevzeti na kraju razkladanja. 

31. Mesto prvega skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov je kraj, na katerem se ti sortimenti prvič razložijo z 
vozila, potem ko je bilo vozilo že vključeno v cestni promet, za njihov nadaljnji prevoz.

32. Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot so opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.«.

2. člen

17. b člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. b člen

(1) Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, mora spremljati prevozni 
dokument iz 17. c člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prevoznica). 

(2) Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) mora imeti prevoznico po njihovem 
nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno 
zahtevo izročiti na vpogled.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena prevoznica ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so 
pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna 
količina ne presega šestih kubičnih metrov, če so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda, njegov 
zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti ali oseba, s 
katero je v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do tretjega kolena.

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri 
sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri dreves za posek, odločba o sanitarni sečnji, 
dovoljenje za krčitev gozda) v izvirniku, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod, ter ga morajo pooblaščeni uradni 
osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.

(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdne lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz 
drugih držav članic Evropske unije. V tem primeru mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, 



da so uvoženi iz tretje države ali vneseni iz druge države članice Evropske unije.

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdnih drevesnih vrst, ki 
rastejo zunaj gozda.«.

3. člen

17. c člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. c člen

(1) Na prevoznici morajo biti vpisani osebno ime ali ime lastnika gozda, številka dovoljenja za posek dreves, 
osebno ime in naslov ali ime in sedež pošiljatelja gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj), 
osebno ime in naslov ali ime in sedež prejemnika gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prejemnik), 
osebno ime in naslov ali ime in sedež prevoznika, osebno ime voznika, podatki o vozilu, kraj, datum in ura 
nakladanja, kraj razkladanja, vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, datum njihovega prevzema na kraju 
razkladanja in zaporedna številka prevoznice z neponovljivo kodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti v primerih iz šestega odstavka 17. b člena tega zakona na 
prevoznici namesto podatkov o lastniku gozda in številki dovoljenja za posek dreves vpisani osebno ime in 
naslov ali ime in sedež lastnika parcele, parcelna številka in katastrska občina parcele.  

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podatki o lastniku gozda in številki dovoljenja za posek dreves 
ali podatki o lastniku parcele, parcelni številki in katastrski občini parcele na prevoznici niso obvezni pri prevozu 
gozdnih lesnih sortimentov vse od mesta prvega skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov in za vsak nadaljnji 
prevoz. 

(4) Šteje se, da se prevoz gozdnih lesnih sortimentov opravlja brez prevoznice, če:

– na prevoznici niso vpisani podatki o lastniku gozda ali številki dovoljenja za posek dreves ali če navedeni 
podatki niso pravilni;

– na prevoznici ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njej vpisana vrsta ali količina 
ne ujema z dejanskim stanjem njihovega prevoza, pri čemer se šteje, da na prevoznici vpisana količina gozdnih 
lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ne ustreza dejanskemu stanju 
prevoza, če je odstopanje večje od 15 odstotkov dejanske količine ali 10 odstotkov pri lesu v okrogli obliki.

(5) Če so na isto vozilo naloženi ali se prevažajo gozdni lesni sortimenti, pridobljeni na podlagi več kot enega 
dovoljenja za posek, ali gozdni lesni sortimenti večjega števila pošiljateljev ali je prejemnikov gozdnih lesnih 
sortimentov več, mora biti za vsako posamezno skupino gozdnih lesnih sortimentov izdana posebna prevoznica. 

(6) Prevoznica je sestavljena v treh izvodih, od katerih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, 
prevoznik in prejemnik najmanj pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.  

(7) Prevoznico, ki vsebuje zaporedno številko z neponovljivo kodo, dodeli pošiljatelju na njegovo zahtevo in 
njegove stroške Zavod po ceniku, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.

(8) Prevoznica je neprenosljiva in jo sme uporabiti samo pošiljatelj, ki mu je bila dodeljena. Prevoznice, ki se ne 
uporabijo za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, mora pošiljatelj hraniti najmanj pet let od datuma njihovega 
prevzema pri Zavodu.

(9) Podrobnejšo obliko in vsebino ter način hrambe prevoznice iz tega člena predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo.«.

4. člen

17. d člen se spremeni tako, da se glasi:



»17. d člen

(1) Ne glede na določbe 17. b člena tega zakona mora gozdne lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike 
Slovenije, ki so predmet koncesije, spremljati prevozni dokument v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za 
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).

(2) Prevoznik mora imeti prevozni dokument po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi 
ali v vozilu in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.

(3) Šteje se, da se prevoz gozdnih lesnih sortimentov opravlja brez prevoznega dokumenta, če na prevoznem 
dokumentu ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njem vpisana vrsta ali količina ne 
ujema z dejanskim stanjem njihovega prevoza, pri čemer se šteje, da na prevoznem dokumentu vpisana količina 
gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ustreza dejanskemu 
stanju prevoza, če je odstopanje v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike 
Slovenije.

(4) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji najmanj pet let od datuma izdaje prevoznega 
dokumenta.«.

5. člen

Za novim 17. d členom se dodata 17. e in 17. f člen, ki se glasita:

»17. e člen

(1) Lastnik gozda, ki je fizična oseba, mora voditi evidenčni list s podatki o:

– vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov za lastno uporabo, vključno z datumom njihovega spravila ali 
prevoza;

– osebnem imenu in naslovu ali imenu in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno 
dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi vrsti, količini in datumu dobave;

– osebnem imenu in naslovu ali imenu in sedežu izvajalca sečnje in spravila gozdnih lesnih sortimentov v 
primerih iz prve in druge alineje tega odstavka.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora lastnik gozda v evidenčni list vpisati najpozneje v treh dneh po prevozu 
ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.

(3) Evidenčni list s podatki iz prvega odstavka tega člena mora lastnik gozda hraniti najmanj pet let od datuma 
opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali od njihove dobave.  

(4) Evidenčni list mora lastnik gozda voditi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.

17. f člen

(1) Evidenca o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov se vodi zaradi spremljanja sledljivosti prometa 
z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.

(2) Evidenco o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov vodi in upravlja Zavod v elektronski obliki.

(3) V evidenci o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov se vodijo ti podatki:

– osebno ime in naslov ali ime in sedež pošiljatelja, 
– zaporedna številka in datum prevzema prevoznice.

(4) Gozdarska inšpekcija, carinski organi in policija imajo za izvajanje nadzora po tem zakonu zagotovljen 
brezplačen oddaljeni dostop do evidence o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov.«.

6. člen



Na koncu besedila sedmega odstavka 21. člena se doda besedilo: »Zavod v teh primerih izda ugotovitveno 
odločbo, v kateri se določita količina in struktura dreves za posek.«.

7. člen

Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi:

»36. a člen

V odločbah, izdanih v upravnih zadevah iz prvega odstavka 17. člena, četrtega in sedmega odstavka 21. člena 
ter prvega odstavka 29. člena tega zakona, mora Zavod določiti količino in strukturo dreves za posek po 
drevesnih vrstah in debelinskih razredih.«.

8. člen

V 38. členu se v tretjem odstavku beseda »pristojbin« nadomesti z besedo »prihodkov«.

9. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen

(1)   Lokalnim skupnostim se prihodki za vzdrževanje gozdnih cest zagotovijo iz davka, odmerjenega od gozdnih 
zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine.

(2)   Višino prihodka, ki pripada posamezni lokalni skupnosti, določi Vlada Republike Slovenije glede na skupno 
dolžino gozdnih cest, povprečne stroške njihovega vzdrževanja in delež njihove rabe za negozdarske namene.

(3)   Lokalna skupnost mora sredstva, ki jih prejme v skladu s prejšnjim odstavkom, nameniti izključno 
vzdrževanju gozdnih cest.«.

10. člen

V prvem odstavku 56. člena se trideseta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– vodi evidenco o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz 17. f člena tega zakona;«.

Za trideseto alinejo se doda enaintrideseta alineja, ki se glasi:

»– daje strokovno pomoč pristojnim organom pri izvajanju nadzora iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona.«.

11. člen

Za 56. členom se doda nov 56. a člen, ki se glasi:

»56. a člen

(1) Evidenca o izdanih odločbah o poseku dreves se vodi za izvajanje nadzora po tem zakonu.

(2) Evidenco o izdanih odločbah o poseku dreves vodi in upravlja v elektronski obliki Zavod.

(3) V evidenci o izdanih odločbah o poseku dreves se vodijo ti podatki:

– osebno ime in naslov ali ime in sedež ter davčna številka lastnika gozda,
– vrsta odločbe (odločba o poseku dreves, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda),
– številka in datum izdaje odločbe,



– datum pravnomočnosti odločbe in obdobje veljavnosti odločbe,
– vrsta in količina dreves za posek.

(4) Gozdarska inšpekcija, carinski organi in policija imajo za izvajanje nadzora po tem zakonu zagotovljen 
brezplačen oddaljeni dostop do evidence o izdanih odločbah o poseku dreves.«.

12. člen

V tretjem odstavku 75. člena se besedilo »in 17. c« nadomesti z besedilom », 17. c in 17. d«.

Na koncu besedila se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Za nadzor nad izvajanjem 17. e člena so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni carinski organi v skladu s 
svojimi pristojnostmi.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev iz 
2. do 8. točke prvega odstavka, 2. točke tretjega odstavka 77. c člena, 1. do 4. točke prvega odstavka 81. člena 
ter 2. in 3. točke tretjega odstavka 81. a člena tega zakona. Policija vodi postopke zaradi kršitev iz 2. do 8. točke 
prvega odstavka in 2. točke tretjega odstavka 77. c člena tega zakona.«. 

13. člen

V prvem odstavku 77. člena se v deveti alineji besedilo »prometnicah, ki so zaprte za javni promet, razen za 
gospodarjenje z gozdom, ustaviti prevozno sredstvo« nadomesti z besedilom »cestah ustaviti vozilo«.

V enajsti alineji se besedi »prevozno sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«.

14. člen

V prvem odstavku 77. b člena se besedi »prevozno sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«. 

V drugem odstavku se besedilo », za katerega je v skladu s tem zakonom predpisana obvezna stranska 
sankcija odvzema gozdno lesnih sortimentov« nadomesti z besedilom »v skladu s tem zakonom«.

15. člen

Prvi odstavek 77. c člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z globo od 2.500 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, če:

1. seka gozdno drevje, pridobiva okrasna drevesa ali opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v nasprotju z 
njo (prvi, četrti in šesti odstavek 17. člena);  

2. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez prevoznice (prvi odstavek 17. b člena, 
četrti odstavek 17. c člena);

3. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17. b člena tega zakona;
4. na prevoznici niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi, drugi in tretji odstavek 17.

c člena);
5. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez prevoznega dokumenta (prvi in tretji

odstavek 17. d člena);
6. na prevoznem dokumentu niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi odstavek 17. 

d člena);
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17. d člena tega zakona;
8. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).«.



V drugem odstavku se število »1.500« nadomesti s številom »1.000«, število »3.500« se nadomesti s številom 
»2.000«.    

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:

1. stori katero od dejanj prvega odstavka tega člena;
2. ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 17. b člena tega zakona.«.

16. člen

V prvem odstavku 78. člena se število »2.000« nadomesti s številom »3.000«.

V drugem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«, število »2.500« pa s številom »3.500«.    

V tretjem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«.    

17. člen

V prvem odstavku 79. člena se prva točka spremeni tako, da se glasi:

»1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, 
pridobiva smolo brez odločbe ali v nasprotju z njo (četrti odstavek 17. člena);«. 

18. člen

Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 17. c člena tega zakona;
2. uporabi prevoznico v nasprotju z osmim odstavkom 17. c člena tega zakona;
3. ne hrani prevoznic v skladu z osmim odstavkom 17. c člena tega zakona;
4. ne hrani podatkov v skladu s četrtim odstavkom 17. d člena tega zakona;
5. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za 

pogozditev (četrti odstavek 18. člena);
6. organizira javni shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odstavek 21. a člena);
7. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. člena);
8. predhodno ni obvestil Zavoda o nameravanih sanitarnih sečnjah ali preventivnih varstvenih delih, ki jih je 

opravil brez odločbe (drugi odstavek 29. člena).«.

19. člen

Tretji odstavek 81. a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Z globo od 150 do 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:

1. stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena;
2. ne vodi podatkov na evidenčnem listu (prvi, drugi in četrti odstavek 17. e člena);
3. ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17. e člena tega zakona.«.

20. člen

Prvi in drugi odstavek 81. c člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Za prekršek iz 2. in 5. točke prvega odstavka 77. c člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno 



izreče tudi stranska sankcija odvzema gozdnih lesnih sortimentov, če skupna količina teh sortimentov, ki so 
naloženi na vozilo ali se prevažajo, presega deset kubičnih metrov.

(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo gozdne lesne sortimente v primerih iz prejšnjega
odstavka.«.

V tretjem odstavku se besedilo »oziroma lesom in lesnimi proizvodi« črta.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajo na javni dražbi. Izkupiček od prodaje, od katerega se odštejejo 
stroški njihovega prevoza, hrambe in prodaje, je prihodek proračuna Republike Slovenije in se nameni za 
vzdrževanje gozdnih cest.«.

Za petim odstavkom se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Prevoz, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov izvaja Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, ki opravlja to nalogo kot javno pooblastilo.

(8) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije.«.

21. člen
(roki za izdajo podzakonskih predpisov)

(1) Minister, pristojen za gozdarstvo, izda podzakonski predpis iz sedmega in devetega odstavka 17. c člena ter 
četrtega odstavka 17. e člena zakona najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije izda podzakonski predpis iz drugega odstavka 49. člena in osmega odstavka 81. c 
člena zakona najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

22. člen
(odložitev uporabe določb ter uporaba spremenjenih in dopolnjenih določb)

(1) Določbe spremenjene 26. in 27. točke ter nove 28. do 32. točka 3. člena, določbe novih 17. b do 17. f člena, 
spremenjene tridesete alineje prvega odstavka 56. člena, spremenjenega tretjega in petega odstavka 75. člena, 
spremenjenega prvega odstavka 77. člena, spremenjenega prvega, drugega in tretjega odstavka 77. c člena, 
spremenjenega prvega odstavka 81. člena, spremenjenega tretjega odstavka 81. a člena, spremenjenega 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka ter novega sedmega odstavka 81. c člena zakona se začnejo 
uporabljati 1. maja 2014.

(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se še naprej uporabljajo določbe 26. in 27. točke 3. člena
ter 17. b, 17. c in 17. d člen, trideseta alineja prvega odstavka 56. člena, 77. c,, 81. in 81. c člen Zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 
– ZSKZ-B, 106/10 in 63/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih).

23. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega zakona)

(1) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po tem zakonu.

(2) Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

24. člen
(veljavnost izdanih odločb)

Odločbe, izdane v upravnih postopkih na podlagi Zakona o gozdovih, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
pravnomočne, veljajo do izteka datuma, navedenega v odločbah.



25. člen
(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega zakona se do izdaje novih podzakonskih predpisov še naprej uporabljajo ti podzakonski 
predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o gozdovih, če niso v nasprotju s tem zakonom:

– Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 
69/13),

– Pravilnik o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti 
oziroma lesom in lesnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 85/13),

– Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na 
gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 72/13). 

26. člen
(končna določba)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

S tem členom se opredeljuje nove pojme, in sicer:
- vozilo,
- cestni promet,
- pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov,
- prejemnik gozdnih lesnih sortimentov ter
- mesto prvega skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov.

K 2. členu

Nov 17.b člen določa, katere dokumenti morajo spremljati prevoz gozdnih lesnih sortimentov pri posameznih 
vrstah prevoza. Člen predpisuje obvezno uporabo prevoznice pri vseh prevozih gozdnih lesnih sortimentov v
cestnem prometu. Uporaba prevoznic ni obvezna v primeru, če lastnik gozda, ki je fizična oseba, (ali njegov 
zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali partner v registrirani istospolni skupnosti ali njegov 
sorodnik v ravni in stranski črti do tretjega kolena) prevaža gozdno lesne sortimente iz svojega gozda, katerih 
količina pri enkratnem prevozu ne presega 6 kubičnih metrov, če so gozdno lesni sortimenti namenjeni za lastno 
uporabo. V navedenih primerih mora prevoz gozdno lesnih sortimentov spremljati originalen izvod dovoljenja za 
posek, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod za gozdove Slovenije in izkazuje pravico do poseka.     



K 3. členu

Nov 17.c člen določa, da prevoznice izdaja Zavod za gozdove Slovenije. Zavod izda prevoznico pošiljatelju
gozdno lesnih sortimentov na njegove stroške. Prevoznico lahko uporablja samo tista fizična ali pravna oseba, ki 
ji je bila prevoznica izdana, in jo hrani najmanj pet let po opravljenem prevozu oziroma datumu izdaje, če 
prevoznica ni bila uporabljena. Člen določa, kateri obvezni podatki se vpisujejo na prevoznico. Če se med 
prevozom gozdni lesni sortimenti razložijo z vozila z namenom koncentracije lesne mase za nadaljnji prevoz 
(mesto prvega skladiščenja), pri nadaljnjih prevozih ni več potrebno vpisati podatka o lastniku gozda in številki 
dovoljenja za posek oziroma lastniku zemljiške parcele pri gozdnih lesnih sortimentih pridobljenih zunaj gozda.
Podrobnejšo vsebino in obliko prevoznice bo s podzakonskim aktom določil minister, pristojen za gozdarstvo.
Prevoznica je v treh originalnih izvodih, od katerih vse tri izvode podpišejo in vsak svoj izvod hranijo pošiljatelj, 
prevoznik in prejemnik  gozdnih lesnih sortimentov.

K 4. členu

V 17.d členu je določeno, da mora prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so 
predmet koncesije, spremljati prevozni dokument v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov 
v lasti Republike Slovenije. Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji najmanj pet let od 
datuma izdaje prevoznega dokumenta.

K 5. členu
17.e člen določa obveznost vodenja podatkov o porabi in prometu z lastnimi gozdnimi lesnimi sortimenti 
(evidenčni list) za lastnike gozdov, ki so fizične osebe. Podatke mora lastnik gozda vpisati v evidenčni list 
najpozneje v roku treh dni od opravljenega prevoza oziroma dobave gozdno lesnih sortimentov in jih hraniti 
najmanj pet let. Evidenčni list se mora obvezno voditi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo, in bo objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.   

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 17.f člena vzpostavi in upravlja evidenco s podatki o fizičnih in pravnih 
osebah, ki jim je izdal prevoznice. Za namen izvajanja nadzora imajo pristojni organi nadzora neposreden 
dostop do evidence. 

K 6. členu

Na podlagi dokončnega  gradbenega dovoljenja Zavod izda ugotovitveno odločbo, v kateri se določita količina in 
struktura drevesa za posek. Izdaja ugotovitvene odločbe je nujna zaradi zagotavljanja sledljivosti gozdnih lesnih 
sortimentov ter učinkovitega nadzora. 

K 7. členu

Nov 36.a člen določa, da v upravnih postopkih, v katerih Zavod izda odločbo o dovolitvi poseka (odločba o 
poseku dreves, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda), mora Zavod določiti količino in strukturo 
dreves za posek po drevesnih vrstah ter debelinskih razredih zaradi učinkovitejšega izvajanja nadzora nad 
zakonitim posekom. 

K 8. členu

Nov zakon, ki ureja davek na nepremičnine, tudi za gozdna zemljišča, ukinja pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest, zato se beseda »pristojbin« nadomesti z besedo »prihodki«. 

K 9. členu

Zakon, ki ureja davek na nepremičnine, je ukinil pristojbine, ki so jih plačevali lastniki gozdov za vzdrževanje 
gozdnih cest in so bile prihodek lokalne skupnosti, ki ga je lokalna skupnost morala nameniti za vzdrževanje 
gozdnih cest. Po novi ureditvi lokalnim skupnostim pripada prihodek v višini 50 % od davka, odmerjenega od 
gozdnih zemljišč, ki ležijo na območju lokalne skupnosti. V skladu z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine, 
se ta sredstva nakazujejo na poseben podračun državnega proračuna in se namenijo lokalnim skupnostim za 
vzdrževanje gozdnih cest v skladu s predpisi o gozdovih.
Zakon o gozdovih zato določa pravno podlago za razdelitev sredstev iz naslova pobranega davka na
nepremičnine od gozdnih zemljišč za vzdrževanje gozdnih cest po posameznih lokalnih skupnostih. Višino 
prihodka, ki pripada posamezni lokalni skupnosti, predpiše Vlada Republike Slovenije glede na dolžino gozdnih 



cest, povprečne stroške vzdrževanja gozdnih cest in delež rabe gozdnih cest za negozdarske namene.

K 10. členu

Opredeljuje se nove naloge javne gozdarske službe, ki jih opravlja Zavod za gozdove Slovenije. 

K 11. členu

Nov 56. a člen vzpostavlja za namen izvajanja nadzora po tem zakonu uradno evidenco o izdanih odločbah o 
poseku, ki jih na podlagi Zakona o gozdovih izdaja Zavod za gozdove Slovenije. Za vodenje evidence je 
pristojen Zavod za gozdove Slovenije. Do podatkov iz evidence imajo neposreden elektronski dostop tudi 
pristojni organi nadzora. 

K 12. členu

Zaradi nove obveznosti, ki jo zakon v 17.f členu določa za lastnike gozdov (evidenčni list), ter opredelitve novih 
prekrškov zaradi spremenjenih nekaterih drugih materialnih določb zakona je treba za izvajanje nadzora nad 
temi določbami določiti nova pooblastila carinskim organom.

K 13. členu

Gozdarski inšpekciji se dajejo pooblastila za izvajanje nadzora pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov na vseh 
gozdnih cestah.

K 14. členu

Če policija pri opravljanju nadzora v cestnem prometu ugotovi, da je bil storjen prekršek po tem zakonu v zvezi s 
prevozom gozdnih lesnih sortimentov, predlaga pristojnemu inšpekcijskemu organu (gozdarska inšpekcija, 
carinska uprava) uvedbo postopka o prekršku. 

K 15. členu

Glede na spremenjene določbe zakona se določajo novi prekrški za kršitev teh določb in določajo nove višine 
kazni v sorazmerju s težo prekrškov.

K 16. členu

Določa se novo višino kazni, pri čemer se upošteva težo prekrška in njegove posledice za okolje.

K 17. členu

Glede na spremenjene določbe zakona se določajo novi prekrški za kršitev teh določb.

K 18. členu

Glede na spremenjene določbe zakona se določajo novi prekrški za kršitev teh določb.

K 19. členu

Glede na spremenjene določbe zakona se določajo novi prekrški za kršitev teh določb.

K 20. členu

Če se gozdni lesni sortimenti prevažajo brez prevoznice ali prevoznega dokumenta, se poleg predpisane globe 
določa obvezna stranska sankcija odvzema gozdno lesnih sortimentov, če njihova skupna količina pri prevozu 
presega 10 kubičnih metrov. Za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti se določa 
pristojnost Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki to nalogo izvaja kot javno pooblastilo.
Izkupiček od prodaje odvzetih gozdno lesnih sortimentov na javni dražbi se nameni za ukrepe v javnem interesu 
na področju gozdarstva (gradnja in vzdrževanje gozdnih cest, obnova, nega in varstvo gozdov).



K 21. členu

Določajo se roki za izdajo podzakonskih predpisov.

K 22. členu

Določa se datum začetka uporabe novih določb zakona.

K 23. členu

Določa se predpise, ki se uporabljajo za dokončanje upravnih in inšpekcijskih postopkov, začetih pred 
uveljavitvijo tega zakona, ki še niso bili zaključeni.

K 24. členu

Člen določa, da že izdane pravnomočne upravne odločbe, izdane na podlagi dosedanjih predpisov, veljajo do 
izteka roka veljavnosti, navedenega v odločbah.  

K 25. členu

Podaljšuje se veljavnost podzakonskim predpisom, ki so bili izdani na podlagi dosedanjih predpisov, do izdaje 
novih.

K 26. člen

Končna določba.



IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

3. člen
Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:

1. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega 
člena in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom, ki skupaj z njim 
zagotavlja uresničevanje funkcij gozda.

2.Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za 
zagotavljanje trajnosti gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega 
prostora ne glede na lastništvo. Gozdnogospodarska območja se delijo na gozdnogospodarske enote.

3. Gozdni ekosistem so življenjske združbe rastlin in živali ter njihovi življenjski prostori z vsemi 
soodvisnostmi (vplivi okolja na te življenjske združbe in obratno).

4.Biotsko ravnovesje je stanje gozdnega ekosistema, ki zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo 
razmerje ter razvoj rastlinskih in živalskih vrst.

5. Funkcije gozdov so ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja 
biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija; socialne: zaščitna funkcija - varovanje objektov, 
rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, funkcija varovanja 
naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija; proizvodne: 
lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska funkcija.

6.Sonaravno gospodarjenje je način ravnanja z gozdnimi ekosistemi, ki temelji na negi gozda in 
zagotavlja njihovo ohranitev, povečevanje pestrosti avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter 
vzpostavljanje biotskega ravnovesja.

7. Izbira dreves za možni posek je gojitveno - negovalno opravilo, s katerim se v skladu s stanjem 
gozdnega ekosistema, cilji in z intenzivnostjo gospodarjenja ter s potrebami lastnika gozda določijo 
posamezna drevesa ali skupine dreves za posek.

8.Gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstvenih in gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna 
za zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, 
izkoriščanje in rabo gozdov ter razpolaganje z gozdovi.

9.Raba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, ki je po tem zakonu dovoljeno tudi 
nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, 
nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.).

10.Premena gozda je gojitveno delo, s katerim se spremeni mešanost ali zamenja drevesne vrste v 



gozdu, kjer rodovitnost rastišča zaradi preteklega čezmernega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in 
drugih gozdnih dobrin pretežno ni izkoriščena.

11. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v 
gozdovih, namenjeni predvsem gospodarjenju z gozdovi.

12. Območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, so pasišča, grmišča, mirne cone in druga 
območja, pomembna za razmnoževanje in vzrejo mladičev, v gozdu in ob gozdnem robu.

13. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma drugega gozdnega rastja zaradi 
spremembe namembnosti zemljišča.

14.Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja v nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena 
sprememba namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je povprečna razdalja med nasprotnimi 
robovi preostalega sestoja večja od ene višine odraslega drevja na tem rastišču.

15. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih posegov pri gospodarjenju onemogočeni 
njegovo trajno in optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij.

16.Priprava vlak za spravilo lesa ni poseg v gozd po tem zakonu, če je tako opredeljeno v 
gozdnogojitvenem načrtu.

17. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativnih zunanjih vplivov zmanjša njegova 
rastnost oziroma rodovitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo možnosti uresničevanja funkcij 
gozda.

18.Poškodovan gozd je gozd, v katerem je zaradi negativnih vplivov onemogočen naraven razvoj 
ekosistema oziroma onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. Poškodovan gozd je gozd za sanacijo in 
je ogroženo okolje po predpisih o varstvu okolja.

19.Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se preprečijo ali omejijo motnje pri delovanju gozda, 
in sicer:

- z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela;

- preventivna varstvena dela: preprečevalni in preprečevalno-zatiralni ukrepi (polaganje kontrolnih 
dreves, postavljanje lovnih nastav za podlubnike in podobno) ter protipožarni ukrepi (izdelava in 
vzdrževanje protipožarnih presek, zidov, stez, protipožarnih tabel, tabel za označevanje protipožarnih 
objektov, opazovalna služba, zagotovitev mest za oskrbo helikopterjev z vodo in podobno);

- sanitarne sečnje: sečnje okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja.

20.Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, namenjena za okras ali praznovanje.

21. Krčitev gozda za kmetijske namene je poseg v gozd z namenom spremeniti rabo gozdnega zemljišča 
v rabo za kmetijske namene.

22.Zemljišča v zaraščanju so zemljišča, ki se kot taka vodijo v uradni evidenci dejanske rabe zemljišč v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

23.Plantaža gozdnega drevja je nasad gozdnega drevja, ki je namenjen izključno pridelavi lesa, okrasnih 
dreves ali plodov oziroma drugih delov drevja in pri katerem so razdalje med drevjem že ob zasaditvi 
tolikšne kot ob predvidenem končnem razvojnem stanju sestoja.

24.Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu.



25.Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in 
obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe), ter lesne 
sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.

26.Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov pomeni fizično ali pravno osebo, ki so ji bili gozdno lesni 
sortimenti prvič dobavljeni, odplačno ali neodplačno.

27.Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot so opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.

17b. člen

(1) Gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, mora spremljati 
prevozni dokument (v nadaljnjem besedilu: prevoznica) s podatki o izdanem dovoljenju za posek dreves 
s strani Zavoda (odločba o izbiri dreves za posek, dovoljenje za krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti 
in količini
gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza, če:

-se prvič dajejo na trg;

-so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem na trg ali

-so namenjeni za lastno uporabo.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prevoznica ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki 
sečnje, ter za gozdno lesne sortimente, premera do deset centimetrov, če so naloženi oziroma se 
prevažajo s traktorsko ali gozdarsko prikolico.

(3) Prevoznik je dolžan imeti prevoznico pri sebi in jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno 
zahtevo izročiti na vpogled.

(4) Podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov ter datumu, času in namenu 
prevoza na prevoznico vpiše prevoznik. Prevoznik prevoznico dobi od lastnika gozda. Po opravljenem 
prevozu gozdno lesnih sortimentov prevoznik izpolnjeno prevoznico izroči prvemu kupcu gozdno lesnih 
sortimentov. Kopijo prevoznice je dolžan prvi kupec gozdno lesnih sortimentov najkasneje v desetih 
dneh po opravljenem prevozu poslati lastniku gozda, ki mora kopije prevoznic hraniti najmanj pet let od 
datuma prejema.

(5) Lastniku gozda prevoznico izda Zavod na podlagi izdanega dovoljenja za posek dreves in vsebuje 
številko dovoljenja za posek dreves, zaporedno številko prevoznice ter žig izdajatelja. Pod eno številko 
dovoljenja za posek dreves se lahko izda več prevoznic. Prevoznice, ki se ne uporabijo za prevoz 
gozdno lesnih sortimentov, mora lastnik gozda hraniti najmanj pet let od datuma izdaje.

(6) Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov ter fizična ali pravna oseba, ki začasno skladišči gozdno lesne 
sortimente pred prvim dajanjem na trg ali ima gozdno lesne sortimente za lastno uporabo, mora hraniti 
prevoznico najmanj pet let od datuma izdaje.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prevoz gozdno lesnih sortimentov, pridobljenih iz 
gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda. Prevoznico s podatki o parcelni številki in katastrski občini 
zemljiške parcele, zaporedni številki prevoznice ter žigom izdajatelja lastniku zemljišča izda Zavod.

(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdno lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali 
vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije. V teh primerih mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi 
za nadzor dokazati, da so gozdno lesni sortimenti uvoženi iz tretje države oziroma vneseni iz druge 



države članice Evropske unije.

(9) Podrobnejšo obliko, vsebino in način hrambe prevoznice iz tega člena predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo.

17c. člen

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena mora gozdno lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike 
Slovenije, ki so predmet koncesije, v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena spremljati prevozni 
dokument v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).

(2) Prevoznik je dolžan imeti prevozni dokument pri sebi in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na 
njeno zahtevo izročiti na vpogled.

(3) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji najmanj pet let od datuma izdaje 
prevoznega dokumenta.

17d. člen

(1) Evidenca o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se vodi za namen spremljanja sledljivosti prometa z 
gozdno lesnimi sortimenti ter izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.

(2) Evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti vodi in upravlja Zavod v elektronski obliki.

(3) V evidenci o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se vodijo naslednji podatki:

-osebno ime in naslov oziroma firma in sedež lastnika gozda oziroma lastnika zemljišča iz sedmega 
odstavka 17.b člena tega zakona,

-številka dovoljenja za posek dreves oziroma parcelna številka in katastrska občina zemljiške parcele,

-zaporedna številka in datum izdaje prevoznice,

-količina in vrsta gozdno lesnih sortimentov.
21. člen

(1) Za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje Zavoda.

(2) Mnenje Zavoda se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na 
okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in 
funkcije gozda.

(3) Soglasja iz tega člena ni mogoče izdati, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor 
bistveno ogrozili funkcije gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz 
gozdnogospodarskih načrtov.

(4) Za krčitev gozda v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje Zavoda.

(5) Zavod izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s 
prostorskim aktom, s katerim se ureja območje, na katerem leži gozd oziroma gozdno zemljišče.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma 
gozdnega zemljišča, čeprav taka krčitev ni predvidena s prostorskim aktom, vendar samo, če površina 
gozda oziroma gozdnega zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 hektarja in če 
taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s tem zakonom opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim 



namenom.

(7) Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče kot jo določa občinski prostorski načrt, se z 
gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove do sprejetja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ki lahko opredeljuje tudi etapnost izvedbe prostorske ureditve. Krčitev gozda se 
lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki 
ga izvede Zavod.

38. člen

(1) Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter so 
sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so javnega značaja. Zavod vodi 
evidenco o gozdnih cestah in oceni površino neodmerjenih gozdnih cest, ki se odšteje pri osnovi 
katastrskega dohodka za odmero davka in drugih dajatev.

(2)Gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, 
izletniških in drugih podobnih objektov in so pretežno javnega značaja, prevzemajo pripadajoče lokalne 
skupnosti.

(3)Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin 
iz 49. člena tega zakona ter Republika Slovenija.

(4)Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa vzdrževanja, ki 
ga pripravi Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

49. člen

(1)Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

(2)Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. Sredstva pristojbin mora lokalna skupnost 
nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest.

(3)Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in 
gostote gozdnih cest.

(4) Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira organ, pristojen za odmero, pobiranje in 
izterjevanje davkov, na način, določen za davek od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, plačevanje in 
vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in druga vprašanja postopka 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.

56.člen

(1) Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in sicer:

-zbira podatke o stanju in razvoju gozdov kot ekosistema;

-vodi evidence kot baze podatkov za svoje delo in za statistično posploševanje;

-spremlja biotsko ravnovesje v gozdovih;

-spremlja razvrednotenje in poškodovanost gozdov;

- izdela program varstva gozdov;

-zagotavlja izvedbo ukrepov za varstvo gozdov;



- izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove in nudi strokovno pomoč pri gašenju požarov;

-opravlja naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične službe;

- izdela strokovne podlage za nacionalni gozdni program;

-pripravi program vlaganj v gozdove;

- izdeluje gozdnogospodarske načrte, gozdnogojitvene načrte, lovsko upravljavske načrte območij ter 
druge strokovne podlage za gospodarjenje z divjadjo v skladu z zakonom;

-pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov;

-usmerja in spremlja sanacijo hudourniških območij;

-sodeluje pri prostorskem načrtovanju;

-sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu;

-pripravlja strokovne podlage za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vodi evidenco o gozdnih 
cestah;

-načrtuje vzdrževanje gozdnih cest;

-spremlja in nadzira izvajanje gradnje, rekonstrukcij in vzdrževanja gozdnih cest ter prevzema opravljena 
dela;

-pripravlja metodologijo za zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov;

-obdeluje podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju gozdov;

-skrbi za popularizacijo gozdov in osveščanje javnosti o pomenu gozdov;

- izvaja svetovanje, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov;

-zagotavlja seme in sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst;

-prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourniških območjih, če so inancirana ali soinancirana iz 
proračuna;

-vodi in odloča o upravnih stvareh iz prvega in šestega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 17.a člena, 
prvega, drugega in četrtega odstavka 21. člena, 21.a člena, prvega odstavka 23. člena, drugega 
odstavka 24. člena, drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 30. člena, 
tretjega odstavka 31. člena, prvega in tretjega odstavka 42. člena, drugega odstavka 92. člena in 
drugega odstavka 95. člena. Upravne zadeve iz prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 29. člena 
Zavod vodi in o njih odloča v skrajšanem postopku. Zavod lahko odločbe o izbiri drevja za možni posek 
vroča tudi po postopku navadne vročitve, pri čemer se šteje, da je vročitev opravljena deseti dan od 
dneva odprave odločbe;

-opravlja v gozdovih in gozdnem prostoru naloge nadzora v skladu z določbami tega zakona;

-opravlja v gozdu in gozdnem prostoru naloge neposrednega nadzora v naravi v skladu s predpisi o 
ohranjanju narave in v tej zvezi naloge prekrškovnega organa;

-o nedovoljenih posegih in aktivnostih v gozdu in gozdnem prostoru pisno obvešča pristojne inšpekcijske 
službe;



- izdaja prevoznice, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih sortimentov;

-vodi evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti iz 17.d člena tega zakona.

(2) Naloge iz druge, šeste, osemnajste, štiriindvajsete, petindvajsete, šestindvajsete in sedemindvajsete 
alinee prejšnjega odstavka Zavod opravlja kot javno pooblastilo.

75. člen

(1)Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov nadzirajo gozdarski 
inšpektorji. Posege v gozdni prostor nadzirajo tudi inšpektorji za lovstvo in ribištvo, gradbeni in 
urbanistični inšpektorji, vsak v okviru svojih pooblastil.

(2)Uresničevanje določb tega zakona o preprečevanju in gašenju
požarov poleg gozdarskih inšpektorjev nadzirajo tudi požarni inšpektorji in policija.

(3)Za nadzor nad izvajanjem 17.b in 17.c člena tega zakona so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni 
tudi carinski organi in policija, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

(4)Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU so pristojni gozdarska 
inšpekcija in carinski organi, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

(5)Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi 
kršitev iz prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke prvega odstavka 80. člena ter 1. do 5. točke prvega 
odstavka 81. člena tega zakona. Policija vodi postopke zaradi kršitev iz prvega odstavka 77.c člena tega 
zakona.

(6)Za izvajanje nadzora iz tretjega odstavka tega člena lahko carinski organi in policija za ugotavljanje 
vrste in količine gozdno lesnih sortimentov zaprosijo za pomoč gozdarsko inšpekcijo ali javno gozdarsko 
službo.

77.člen

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima 
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

-pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela in vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo 
oziroma spravljajo, zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda do potrošnika;

-pregledovati in spremljati uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov;

-ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

-določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenih gozdnih lesnih sortimentov iglavcev in bresta, za katere je 
obeljenje predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške lastnika sortimentov oziroma panjev oziroma 
skladišča;

-v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti ukrepe, da se škoda prepreči;

-pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo gozdov;

-preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v gozdovih;

-nadzirati porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena inanciranju in soinanciranju vlaganj v gozdove 
in gozdarstvo, gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic;



-na gozdnih prometnicah, ki so zaprte za javni promet, razen za gospodarjenje z gozdom, ustaviti 
prevozno sredstvo, ki prevaža ali ima naložene gozdno lesne sortimente, na način in po postopku, ki ga 
predpiše minister, pristojen za gozdarstvo;

-zahtevati od osebe, ki prevaža ali ima na vozilu naložene gozdno lesne sortimente, na vpogled osebni 
dokument za ugotavljanje istovetnosti te osebe;

-pregledovati dokumentacijo, ki mora spremljati gozdno lesne sortimente med prevozom ali naložene na 
prevozno sredstvo.

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, ne zadrži 
njene izvršitve.

(3)Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost:

-odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga 
določi;

-odrediti, da se sredstva, dodeljena oziroma porabljena v nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, vrnejo v proračun Republike Slovenije;

-poročati pristojnim državnim organom o ugotovitvah pri opravljanju inšpekcijskega nadzora in o 
izrečenih ukrepih.

77b. člen

(1)Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom ima policija poleg pooblastil, določenih v drugih 
predpisih, pravico pregledovati dokumente, ki morajo spremljati gozdno lesne sortimente med prevozom 
ali naložene na prevozno sredstvo.

(2)Če policija pri izvrševanju nadzora ugotovi, da je bil storjen prekršek, za katerega je v skladu s tem 
zakonom predpisana obvezna stranska sankcija odvzema gozdno lesnih sortimentov, predlaga 
gozdarskemu inšpektorju ali carinskemu organu uvedbo postopka o prekršku.

                           77c. člen

(1) Z globo od 5.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža gozdno lesne sortimente brez prevoznice (prvi in 
sedmi odstavek 17.b člena);

2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 17.b člena tega zakona;

3.na prevoznico ne vpiše vseh zahtevanih podatkov ali se podatki na prevoznici ne ujemajo z dejanskim 
stanjem prevoza gozdno lesnih sortimentov (četrti odstavek 17.b člena);

4.ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža gozdno lesne sortimente brez prevoznega 
dokumenta (prvi odstavek 17.c člena);

5.na prevozni dokument ne vpiše vseh zahtevanih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za 
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ali se podatki na prevoznem dokumentu ne ujemajo z 
dejanskim stanjem prevoza gozdno lesnih sortimentov (prvi odstavek 17.c člena);



6.ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17X člena tega zakona;

7.daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).

(2)Z globo od 1.500 eurov do 3.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika 
posameznika.

(3)Z globo od 300 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
posameznik.

78. člen

(1)Z globo od 2.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki v obsegu, ki presega 10-letni 
možni posek, seka ali dovoli sekati gozdno drevje ali okrasna drevesa brez odločbe ali v nasprotju z njo 
(prvi in četrti odstavek 17. člena).

(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika 
posameznika.

(3) Z globo od 800 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
posameznik.

79. člen

(1) Z globo od 1.200 eurov do 42.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, 
seka gozdno drevje, spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez odločbe ali v nasprotju z njo 
ali opravlja premeno gozdov v nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in šesti odstavek 17. 
člena);

2.seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente oziroma ravna s sečnimi ostanki oziroma ta 
dela zagotovi v nasprotju s predpisi o varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po 
končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena);

3.ne ravna v skladu s predpisi za izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in 
zlaganje gozdnih lesnih sortimentov (sedmi odstavek 17. člena);

4.ne zagotovi z odločbo Zavoda odrejenih del (tretji odstavek 17.a člena);

5.s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda 
oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek 18. člena);

6.pri pridobivanju semena gozdnih dreves ali drugih gozdnih dobrin povzroči opustošenje (drugi 
odstavek 18. člena);

7.gradi objekt ali izvede poseg v gozd oziroma gozdni prostor brez soglasja Zavoda (prvi odstavek 21. 
člena);

8.gradi objekt zunaj gozda brez soglasja Zavoda (drugi odstavek 21. člena);



9.krči gozd brez dovoljenja Zavoda (četrti odstavek 21. člena);

10.pred začetkom gozdarskih investicijskih vzdrževalnih del ne pridobi dovoljenja Zavoda (prvi odstavek 
21.a člena);

11. seka na golo, čeprav to ni predvideno v gozdnogospodarskem načrtu (drugi odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 22. člena);

12.ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi posekan na golo, v roku, ki ga določi 
Zavod (prvi odstavek 23. člena);

13. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, v gozdovih nabira živali, plodove, gobe ali 
rastline (25. člen);

14.preprečuje spremljanje ali krepitev biotskega ravnovesja v gozdu ali izvajanje preventivnih varstvenih 
del (27. člen);

15.ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu gozdov predpisanih ukrepov za preprečitev 
porušenja biotskega ravnovesja ali druge škode v gozdovih (28. člen);

16.ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z 
odločbo (prvi odstavek 29. člena);

17.ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov (tretji odstavek 29. člena);

18.ne obeli ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke, jelke, bora ali bresta ali ne porabi ali ne 
predela njihovih ostankov v predpisanem roku (prva in druga alinea prvega odstavka 30. člena);

19.ne opremi skladišč od 15. marca do 31. oktobra s kontrolno-lovnimi pastmi (drugi odstavek 30. člena);

20.ne zagotovi izvedbe z odločbo Zavoda določenih del (tretji odstavek 30. člena);

21.brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva oziroma zagotovi njihovo uporabo (drugi 
in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena);

22.pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim načrtom (32. člen);

23.z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic ogrozi vodni vir, povzroči erozijski proces, 
prepreči odtok visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši ravnotežje na labilnih tleh, 
poslabša odtok padavinskih vod, prizadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih živali, 
prizadene naravno ali kulturno dediščino, ogrozi drugo funkcijo oziroma večnamensko rabo gozdov (tretji 
odstavek 37. člena);

24.uporabi gozdno prometnico za namen, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, s čimer zmanjša ali 
prepreči uporabo gozdne prometnice oziroma poveča stroške njenega vzdrževanja (četrti odstavek 37. 
člena);

25.gradi ali vzdržuje gozdne vlake v nasprotju z usmeritvami, določenimi v gozdnogojitvenem načrtu (peti 
odstavek 37. člena);

26.uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom uporabe (drugi odstavek 39. člena);

27.se razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi oziroma njihovega premoženja vozi v 
gozdu ali gozdnem prostoru zunaj gozdnih cest z izjemo vožnje s kolesom brez motorja (prvi odstavek 
40. člena);



28.se vozi po gozdnih cestah z vozili nad določeno težo, kadar je to zaradi razmočenosti tal prepovedano 
(drugi odstavek 40. člena);

29.brez dovoljenja oziroma v nasprotju z dovoljenjem čezmerno uporablja gozdne ceste (tretji odstavek 
41. člena);

30.v predpisanem roku ne odpravi morebitnih posledic čezmerne uporabe ali ne plača odškodnine (četrti 
odstavek 41. člena);

31. zapre gozdno cesto brez predhodnega dovoljenja Zavoda (tretji odstavek 42. člena);

32.ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen);

33.na podlagi izdane odločbe ne ustavi vseh del, ki niso v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi 
izdanih predpisov (tretja alinea prvega odstavka 77. člena);

34.ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon ali drug predpis.

(4)Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika 
posameznika.

(3) Z globo od 400 eurov do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
posameznik.

81.člen

(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ne izroči prevoznice ali ne pošlje kopije prevoznice v skladu s četrtim odstavkom 17.b člena tega 
zakona;

2.ne hrani kopije prevoznic v skladu s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;

3.ne hrani prevoznic v skladu s petim odstavkom 17.b člena tega zakona;

4.ne hrani prevoznice v skladu s šestim odstavkom 17.b člena tega zakona;

5.ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17.c člena tega zakona;

6.v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za 
pogozditev
(četrti odstavek 18. člena);

7. organizira javni shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odstavek 21. a člena zakona);

8.ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja oziroma v nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. 
člena);

9.predhodno ni obvestil Zavoda o nameravanih sanitarnih sečnjah ali preventivnih varstvenih delih, ki jih 
je opravil brez odločbe (drugi odstavek 29. člena).



(2)Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika 
posameznika.

(3)Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki:

1. stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena;

2.se giblje znotraj ograjenega gozda, kadar je to prepovedano (drugi odstavek 24. člena);

3. jezdi oziroma se vozi s kolesom brez motorja v nasprotju s tretjim odstavkom 40. člena tega zakona.

81a. člen

(1)Z globo od 800 eurov do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki v manjšem obsegu seka gozdno 
drevje ali okrasna drevesa ali dovoli njihovo sečnjo brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi in četrti 
odstavek 17. člena).

(2)Z globo od 300 eurov do 800 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika 
posameznika.

(3)Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
posameznik.

81c. člen

(1)Za prekršek iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče 
tudi stransko sankcijo odvzema gozdno lesnih sortimentov oziroma lesa in lesnih proizvodov.

(2)Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo gozdno lesne sortimente oziroma les in lesne 
proizvode, ki so predmet prekrškov iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona.

(3)Podrobnejše pogoje prevoza, hrambe ter način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdno lesnimi 
sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.

(4)Odvzeti gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvodi se prodajo na javni dražbi za namene v javnem 
interesu. Izkupiček od prodaje je prihodek proračuna Republike Slovenije.

(5)Zaseženi gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvodi, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba 
povezana s prevelikimi stroški, se lahko prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma 
pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku. Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema, hrambe, 
začasnega skladiščenja in prodaje gozdno lesnih sortimentov, lesa in lesnih proizvodov iz tega člena, 
plača storilec prekrška.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM 
POSTOPKU



Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije v skladu s prvo in tretjo alinejo 
prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 105/10) obravnava predlog zakona po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona ter manj zahtevne uskladitve zakona s pravnim redom Evropske unije.

VI. PRILOGE
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