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GOZDARSKA INŠPEKCIJA

• 18 gozdarskih inšpektorjev

• 8 enot Inšpektorata

Cilj inšpekcijskega dela ni samo ugotovitev, 
ali je dejansko stanje v skladu z zakonom ali 
ne, ampak da se odpravijo ovire in 
pomanjkljivosti, ki povzročajo nezakonito 
stanje. 

Podelitev pooblastil za vodenje prekrškovnih
postopkov leta 2003
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10. POGLAVJE NGP: NADZOR

27.11.2013 Urška Ahačič Pogačnik 3

• Nadzor v gozdovih izvaja gozdarska 

inšpekcija, v varovanih območjih tudi 

inšpekcija, pristojna za ohranjanje narave.

• Gozdarski nadzorniki (sprememba zakona 

o gozdovih 2007) 

• Naravovarstveni nadzorniki (Zakon o 

ohranjanju narave 2006)



GOZDARSKI NADZORNIKI

• Sprememba zakona o gozdovih leta 2007

• Izvajanje neposrednega nadzora nad 

izvajanjem nekaterih določb tega zakona:
– ogrožanje funkcij gozda (18. člen ZG), 

– nabiranje živali, plodov, gob in rastlin (25. člen ZG)

– načrtovanje gozdne infrastrukture in uporabo gozdnih 

prometnic za namene, ki niso povezani z 

gospodarjenjem z gozdovi (37. člen ZG)

– vožnjo v gozdu zunaj gozdnih cest ter ježo in vožnjo s 

kolesi (40. člen ZG)
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NARAVOVARSTVENI NADZOR

• NGP navaja, da je ZGS z letom 2006 začel 
izvajati naravovarstveni nadzor skladno z 
ZON

• ZON sprejet 1999

• Pilotni projekt 2006 in 2007

• Izvaja se v zavarovanih območjih, ki imajo 
upravljavca. 38 širših zavarovanih območij 
(79% vseh širših zavarovanih območij) 
upravljavca nima.

• 36 nadzornikov v zavarovanih območjih
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CILJI, USMERITVE IN INDIKATORJI
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1. cilj: učinkovit inšpekcijski nadzor

Dosegli bi ga z zagotovitvijo učinkovitega 

delovanja inšpekcijskih služb

Indikatorji: število kršitev in število inšpektorjev

2. cilj: učinkovit neposredni nadzor v 

gozdnem prostoru

dosegli bi ga s stabilnim financiranjem JGS

Indikatorji: % površine z nadzorom in število 

nadzornikov



UČINKOVITOST GOZDARSKE INŠPEKCIJE

• Od vseh meril delovanja javne uprave je najbolj 

povzdigovano in najpogosteje omenjeno merilo 

učinkovitost, vendar tudi najtežje opredeljivo in 

najmanj zanesljivo

• Lastno ocenjevanje:

– Primerjava z drugo organizacijo

– Primerjava samega sebe v nekem preteklem obdobju.

Na učinkovitost in kakovost inšpekcijskega nadzora 

vplivajo kvalitativni in kvantitativni dejavniki.
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KVALITATIVNI DEJAVNIKI
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• Organiziranost posameznega 

inšpektorata – organ v sestavi MKO

• Vodenje organa

• Kadrovska zasedba

• Pogoji dela

• Dodatno izobraževanje

• Preventivno delovanje

• Povezanost inšpekcijskih služb oz. 

inšpektorjev



KVANTITATIVNI DEJAVNIKI

• Z letnim načrtom se določijo prioritete dela in 

predviden obseg dela.

– GGN

– Sofinanciranje vlaganj v gozdove

– Kontrola vzdrževanja gozdnih cest

– Nadzor nad izvajalci del v gozdovih

– Nadzor po zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu

– Nadzor po zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin

– Nadzor uredbe o varstvu samoniklih gliv in vožnje v 

naravnem okolju

– Nadzor poseka in prodaje okrasnih dreves

– Nadzor prevoznic

• 80% našega dela predstavljajo izredni pregledi
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PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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Leto Število izrečenih 

ukrepov po ZP

Število zahtev za sodno 

varstvo (ZSV)

Delež ZSV

2005 340 28 8

2006 400 35 9

2007 542 55 10

2008 480 46 10

2009 494 44 9

2010 462 32 7

2011 446 28 6

2012 452 30 7

Preverjanje učinkovitosti našega dela na področju 

prekrškov



INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

Preverjanje učinkovitosti v inšpekcijskih postopkih
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Leto Število inšpekcijskih odločb Št opozoril ZIN

2005 92 57

2006 41 46

2007 58 71

2008 82 75

2009 74 78

2010 84 105

2011 116 171

2012 122 245



NADZOR IZVAJALCEV DEL

Od tega Usposobljenost 

na začetku 

postopka

Ukrepi GI

Št.subjekt

ov

neregist

rirani

Dop.dej s.p. d.o.o, 

d.d.

strokovn

a

ZVZD opozoril

o

odlobča odstop Prekrškov

ni postope

2011 141 32 27 67 18 34 25 62 17 15 0

2012 245 21 88 95 41 61 67 104 22 25 5
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KAZALNIKI UČINKOVITOSTI, KI JIH 

JE DOLOČIL INŠPEKCIJSKI SVET

• količino oz. obseg dela posameznih inšpekcij (povprečno število 

zadev na inšpektorja, ločeno po rešenih, nerešenih  in deležu zadev 

brez ugotovljenih neskladij

• gospodarnost inšpekciji (strošek na zaposlenega, na upravno, 

inšpekcijsko ali prekrškovno zadevo, materialni strošek na 

zaposlenega, ki za leto 2012 znaša 7.818 EUR)

• odzivnost posameznih inšpekcij (povprečen čas reševanja 

posamezne zadeve)

• pravilnik oz. zakonitost delovanja (delež uspešnih pritožb)

• zadovoljstvo strank in čas reševanja v postopkih (npr. delež 

negativnih vpisov v knjigi pripomb in pohval, ocene strank o odnosu 

uslužbencev do nje…)

• zadovoljstvo zaposlenih v posameznih inšpekcijah (št. bolniških, št. 

dni usposabljanja, št. koristnih predlogov za izboljšavo delovnega 

procesa)
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ZAKLJUČEK

Napačen je sklep, da je učinkovita tista inšpekcija, ki 

izda največ odločb ali izvede največje število ukrepov. 

Učinkovita inšpekcija je predvsem tista, ki:

• dobro obvladuje svoje področje, 

• hitro reagira na kritične kršitve predpisov v 

nadziranem okolju (odzivnost),

• zna postavljati prioritete in ločiti bistveno od 

nebistvenega,

• deluje preventivno in ob manjših kršitvah uporablja 

načelo sorazmernosti ukrepa in kršitve. 
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KONEC


