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Številka certifikata: CER-207-001/18

Datum zaključka presoje:

N/A

sprememba 

v večjo 

neskladnost

predlog 

suspenza

01-2021

02-2021

03-2021

04-2021

05-2021

KONČNO POROČILO PRESOJE REGIJSKEGA PREDSTAVNIKA

Nosilec certifikata: KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vrsta presoje: Kontrolna

Zaporedna 

številka 

neskladnosti

Stopnja Kje je bila  ugotovljena

Obseg:
(tekst na certifikatu)

Gozdovi regije "Slovenija"

Datum začetka presoje: 24.05.2021. 29.06.2021.

Vodilni presojevalec:
(ime, priimek, podpis)

Hrvoje Boras

Presojevalci:
(ime, priimek)

dr. Urša Vilhar

Tehnični eksperti:
(ime, priimek,)

Pooblaščenec regijskega 

predstavnika: (ime, priimek, podpis)
Egon Rebec

Opis neskladnosti 

Rok za zaprtje 

neskladnosti

Zapiranje neskladnosti

Večja/manjša
Regijski predstavnik ali

ime in priimek lastnika

v primeru predhodnih neskladnosti dodaj 

obrazložitev zapiranja te neskladnosti oz. dodatne ukrepe
Datum zaprtja

Manjša Regijski predstavnik

Na uvodnem sestanku na ZGS in pri lastniku vsi prisotni niso bili 

predstavljeni. Ni bil predstavljen potek presoje, 

uporabljene metode, zaupnost podatkov.

03.06.2022.

Manjša Maksi Šprajc

Lastnik gozda Maksi Šprajc ne zagotavlja podmerila 2.5, po 

katerem je prepovedano vsakršno odlaganje odpadkov v gozd, ki 

zmanjšujejo rastnost ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost 

gozda ali ogroža njegove funkcije, obstoj ali namen. Dogodek ni bil 

evidentiran in javljen ustrezni ustanovi oziroma službi. Gradbeni 

odpadki niso odstranjeni. 

02.06.2022.

Večja Marko Jelšnik

Ni evidence o porabi lesa in izdane račune ni možno povezati z 

izdano odločbo ali gozdno parcelo, tako da sledljivost gozdnih 

lesnih sortimentov ni bila mogoča.

2.9.2021

Manjša Regijski predstavnik

KGZS je na Bureau Veritas poslala baze podatkov o lastnikih 

gozdov, v katerih so bile pri nekaterih lastnikih ugotovljene manjše 

napake - zamenjane evidenčne številke, šifra KO namesto številke 

parcele, pri solastnikih navedena le površina solastniškega deleža, 

naštete pa vse parcele. Predvsem slednja je povzročila večjo 

porabo časa pri terenski kontroli, saj je bilo treba pregledati celo 

posest (vse parcele v celoti), ker so solastniški deleži idealni in niso 

razdeljeni v naravi.

11.4.2022.

Manjša Regijski predstavnik

Na izdanih certifikatih lastnikom gozdov s strani KGZS ni izpisane 

skupne površine vseh certificiranih gozdnih parcel ampak samo 

površina solastniškega deleža, kar v posameznih primerih lahko 

povzroči zmedo, kot na primer primerjava skupne količine 

prodanega lesa in površine gozda. 

2.6.2022
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Kontrolni listi - pregled na lokaciji regijskega predstavnika

Mnenje in priporočilo vodilnega presojevalca, vezano na trajnostno poročilo:

Z obzirom na nadaljevanje pandemije koronavirusa in njenega vpliva na izvedbo vseh del v gozdovih, kot tudi na oteženo ekonomsko situacijo, se opažajo napori za zagotovitev izvedbe vseh gozdno gojitvenih 

planov. Naravni ekosistemi so dinamične celote in se v času stalno menjajo. Obseg sanitarnih sečenj se zmanjšuje, tako da se zopet normalno izvajajo redne sečnje, kar daje upanje, da prihaja mirnejše obdobje 

obnove vseh ekosistemov in normalizacija gospodarstva. Gozdno gospodarski načrti so temelj za prilagodljivo gospodarjenje z gozdovi in obenem pomembno orodje za zagotavljanje varstva narave in vzdrževanja 

ugodnega stanja vseh tipov rastišč in vrst na zaščitenih področjih. Posebej je pomembna izvedba vseh z načrtom predvidenih del v gozdovih in nadaljevanje sanacije vseh poškodovanih področij.

Zaključki presoje:

Izvedeni so bili vsi korektivni ukrepi za odprte neskladnosti v letu 2020. Vse neskladnosti so bile zaprte v predlaganih časovnih rokih.

Tretja kontrolna presoja je potekala v skladu z načrtom. Ugotovljenih je bilo 1 večja in 4 manjše neskladnosti.

Tretja kontrola je vključevala presojo priprave presoj s strani KGZS, pregled trajnostnega poročila, pregled kočnega poročila Bureau Veritas ter neskladnosti iz prejšnjih presoj. Vključevala je tudi presojo postopkov 

in načina dela glavne pisarne KGZS. Vključeni so bili tudi terenski ogledi pri članih skupinskega certifikata lastnikov gozdov v skladu z uveljavljenim postopkom vzorčenja, pa tudi terenski ogledi pri tistih članih, pri 

katerih je presojo že izvedla KGZS. Pri določenem številu lastnikov je potekal nadzor dela presojevalca KGZS.

Predlagam ohranitev PEFC certifikata ob pogoju zapiranja ugotovljenih neskladnosti znotraj navedenih časovnih rokov.

SEZNAM PRILOG:

Kontrolni listi - pregledi na lokaciji lastnika

Kontrolni listi - administrativni pregledi za lastnike vključene v regijsko certifikacijo gozdov (ali alternativni dokument)

Poročila pregledov na lokaciji lastnika

Poročila o odprtih neskladnostih z dokazili o odprtju neskladnosti

Poročila o zapiranju neskladnosti z dokazili o zaprtju neskladnosti
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